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DO CZYTELNIKÓW. 
Z powodu rozszerzenia zakładów na

szych i wstawienia nowyoh maszyn, dru
karnia ' Ameryki-Eeha" przsz trzy dni 
była nieczynną. Wobec togo numer ni
niejszy zmuszeni byliśmy wydać tylko o 
ośmiu stronicach. Żeby Czytelnikom wy
nagrodzi 6 stratę, następny numer wydamy 
szosnastostronicowy. 

Ruch rewolucyjny w Rosyi 
i w Polsce. 

Wobec względnego spokoju, panujące
go obecnie w nawskroś zrewolucyonizo-
wanem państwie carów, uwaga całej 
Rosyi była w zeszłym tygodniu skiero
wana wyłącznie prawie na obrady no
wego zjazdu działaczy ziemskich, któ
rych 225 zjechało się do Moskwy. Gaze
tom zabroniono wprawdzie pisać o tym 
zjeździe, ale pomimo to petersburskie 
"Słowo" podawało z jego obrad obszer
ne sprawozdania—a za niem inne pisma. 
Aż wreszcie zniecierpliwiony Trepów 
kazał zawiesić wydawnictwo "Słowa," 
ale stało się to dopiero po zjezdzie. 

Narady ziemców odbyły się wbrew 
wyraźnemu zaKazowi Trepowa i pomimo 
przeszkód ze strony policyi. Zaledwie 
obrady otworzono i zaledwie delegat 
Goło w in złożył delegatom sprawozdanie 
z pracy komitetu organizacyjnego, gdy 
wtem dano znać, że na dole znajduje się 
polieya, która przyszła po to, aby zebra
nie rozpędzić. Delegat książę Dołgoru-
kow (w którego domu zjazd odbywał po
siedzenia) zaprojektował, by policyę za
prosić do hali. Projekt przyjęto. Weszło 
pięciu oficerów policyi, z których naj 
starszy w imieniu oberpolicmajstra we
zwał obecnych do rozejścia się, "gdyż 
takie zebrania na nic się nie przydają 
i powodują tylko nieporządki." Oświad
czenie to przyjęli delegaci ogólnym 
śmiechem. Po opanowaniu wesołości de
legat hrabia Heyden oświadczył, że ze
branie odbywa się za wolą cara, wyra
żoną osobiście do delegatów zjazdu w 
pałacu w Peterhofie d. 19 czerwca, wo
bec czego zjazd czuje się zmuszony od
mówić usłuchania rozkazu policyi. Nie
którzy z delegatów, gorętszego usposo
bienia, zaczęli nawet krzyczeć: "w kark 
polieyanta i za drzwi!"—ale książę Doł-
gorukow przerwał im, mówiąc: "Poli-
cyanci spełniają tylko swój obowiązek— 
spełńmy i my nasz również!" Wów
czas naczelnik policyi wziął się do spi
sywania nazwisk obecnych delegatów. 
Osoby nie będące delegatami, a znajdu
jące się w sali, zaczęły wołać: "zapiszcie 
i nas także!" — a niektórzy dowcip
nisie mówili: "wciągnijcie lepiej do 
protokułu nazwiska mieszkańców całej 
Kosy i." 
; Po odejściu policyi zebranie przystą

piło do obrad. 
Wzięto przedewszystkiem pod dys-

kusyę projekt parlamentu, a właściwie 
"ziemskiego sobrania," opracowany 
przez komisyę Bułygina. Projekt ten 
uznano za całkiem niedobry i niewy
starczający dla potrzeb Rosyi, gdyż za
prowadziłby on wybory klasowe i po
zbawił głosu wielu obywateli państwa 
(mianowicie ludzi biednych, Polaków, 
Żydów itd ), wobec czego "ziemskie so-
branie" bynajmniej by nie reprezento
wało woli narodu.—Następnie uchwalono 
kilka rezolucyj potępiających policyę i 
biurokracyę za nieszanowanie niczyjej 
wolności osobistej i na tem pierwszy 
dzień obrad się zakończył 

Drugi dzień zjazdu zeszedł prawie ca
ły na układaniu projektu konstytucyi, 
jaka powinna być zaprowadzona w Ro
syi. Opracowano wreszcie projekt, po
dług którego Rosyą ma rządzić monar
cha i parlament o dwóch izbach: wyż
szej i niższej, złożony z przedstawicieli 
wszystkich obywateli płci męskiej, wy
bieranych za pomocą powszechnego, 
równego i tajnego głosowania. Po za
twierdzeniu projektu wyszła na stół 
kwestya: do kogo zwrócić się z nim, 
aby go wprowadził w wykonanie. De
baty nad tą kwestyą były sensacyjne. 
Delegat Pietrunkiewicz wyraził zdanie, 
źe od cara niczego spodziewać się nie 
można. "Długi czas liczyliśmy na re
formy zgóry, byliśmy nawet z prośba
mi u cara—wszystko napróżno: pomię
dzy carem a ludem rosyjskim stoi za
pora nie do przebycia. Zwróćmy się 
więc teraz nie do cara tylko do ludu"— 
mówił Dc Pietrunkiewicz. Jeden z dele
gatów (książę Rostowskij) oświadczył na 
to, że wychodzi z sali, bo widzi w tych 
słowach wyraźne wezwanie do rewolu 
cyi... Jednakowoż inni delegaci przyzna
li, że p. Pietrunkiewicz ma racyę... 

Trzeciego dnia zjazd po długiej dysku
sji uchwalił, że opracowany projekt 
konstytucyi ma być rozesłany wszyst: 

kim ziemstwom i radom miejskim całej 
Rosyi, w celu przedłożenia go ludowi. 

który z pewnością go zatwierdzi. I na 
tem obrady zjazdu zakończono. 

Jednocześnie z moskiewskim zjazdem 
ziemców odbył się w Petersburgu tajny 
zjazd delegatów organizacyi zawodowej, 
zwanej Związkiem Związków. Uchwalo
no urządzić strajk powszechny w Peters
burgu d. 22 lipca, jako w półrocznicę 
krwawej niedzieli, oraz demonstracyę na 
cmentarzu Preobrażeńskim, gdzie w je
dnym dole spoczywa pięćset ciał męż
czyzn, kobiet i dzieci, pomordowanych z 
rozkazu cara. Uchwałę tę wykonano 
dość ściśle. W dniu oznaczonym święto
wała większość robotników, a gazety 
wcale nie wyszły, z wyjątkiem jednej. 
Była też i demonstracya na cmentarzu, 
ale nie zbyt liczna, a przebieg jej był 
zupełnie spokojny. Strajk objął nietylko 
Petersburg, ale i sąsiednie osady fabry-

KONSTANTY V .  POBIEDONOSCEW, 
oberprokurator św. Synodu. 

czne, w których robotnicy nie ograniczyli 
się na samem świętowaniu, lecz urządzi
li pochody po ulicach z czerwonymi 
sztandarami i ze śpiewaniem pieśni re
wolucyjnych, przyczem doszło do paru 
lekkich starć z policyą. 

Mówiąc na początku tego artykułu, że 
w Rosyi panował zeszłego tygodnia spo
kój, nie wieliśmy na myśli spokoju cał
kowitego, tylko względny, bo jednaTc 
szereg zajść rewolucyjnych, o których 
doniósł teleerram w ostatnick dniach sie
dmiu, jest dość długi i imponujący. 

Przedewszystkiem nie brakło zama
chów. A mianowicie: Oberprokurator 
świętego synodu, Konstanty Piotrowicz 
Pobiedonoscew, omało nie został zabity 
przez rewolucyonistę. W chwili gdy wy
siadł z wagonu kolejowego na sta-
cyi w Petersburgu po powrocie z 
wizyty u cara z Carskiego Sioła, 
z sąsiedniego wagonu wy skoczył ja
kiś młody człowiek z rewolwerem w 
ręku, rzucił się ku niemu i zmierzył. Na 
szczęście Pobiedonoscewa stojący w po
bliżu polieyant tajny potężnym ciosem 
pięści powalił owego młodzieńca na zie
mię zanim rewolwer wypalił. Sprawcy za
machu założono kajdanki na ręce i po
wieziono go do cytadeli. Pobiedonoscew, 
choć widział wszystko, ani nawet nie za
drżał; udał się tylko do Trepowa i kazał 
zdać sobie dokładne sprawozdanie o re
zultacie śledztwa. Ta siła nerwów wstrę
tnego starca jest dowodem, że nie musi 
on być tak bliskim śmierci, jak głoszono 
niedawno. 

Inny znów zamach miał miejsce w 
Helsingforsie w Finlandyi we czwartek. 
Dnia tego odbył się sąd nad Karlem 
Leonardem Hohenthalem, młodym rewo-
lucyonistą finlandzkim, który zastrzelił 
prokuratora Soisalona Soitiinena d. 6 lu
tego br. Skazano go na dożywotnie cięż
kie roboty i wyrok ten wywołał niemałe 
wzburzenie wśród publiczności, wobec 
czego instynktownie przewidywano, iż 
tego dnia coś zajdzie. I rzeczywiście w 
dwie godziny po wydaniu wyroku jakiś 
nieznany człowiek rzucił na ulicy bom
bę w wicegubernatora Deutscha, ale po
nieważ rzucił ją z odległości zbyt wiel
kiej, bo około 50 kroków, przeto bomba 
upadła za daleko. Wicegubernatora 
odwieziono do biura policyi poparzo
nego i z poranionemi nogami, ale rany 
jego nie są niebezpieczne. Sprawca za
machu uciekł, choć goniła za nim cała 
sfora detektywów i polieyantów. 

Lepiej o wiele udał się zamach doko
nany w Wyborgu w Finlandyi w zeszłą 
sobotę:Robotnik Prokop wystrzałem z re 
wolweru zadał śmiertelną ranę tamtej
szemu naczelnikowi żandarmeryi Krama-
rence, jednemu z najpodlejszych siepa
czy carskich. Po dokonaniu zamachu 
Prokop rzucił rewolwer pod nogi poliey
antów i krzycząc: "niech żyje wolność! 
śmierć tyranom! "--pozwolił się areszto
wać. Kramarenko wsicutek rany na dru
gi dzień umarł. 

Z Białegostoku donoszą urzędownie, 
że rzucono tamże bombę w policmajstra 
i ciężko go raniono. Oprócz niego same 
go ponieśli także poważne uszkodzenia 
jego syn i kilku tajnych polieyantów. 
Bliższych szczegółów depesza nie podaje. 

W Warszawie w piątek w samo połu
dnie, na jednej z najruchliwszych ulic— 
Wierzbowej —zastrzelono z rewolweru 
starszego detektywa Gołębiowskiego. 
Sprawca zamachu umknął. Wysłano za 
nim w pogoń kozaków, lecz go nie zła
pali, a natomiast, wracając do koszar, 
źli, że im się pogoń nie powiodła, strze
lili do gromadki ludzi stojących spokoj
nie na ulicy i zabili pewnego kupca. 

W Łodzi polieya tajna zwróciła uwa
gę na kilkaset skrzynek leżących na sta-
cyi towarowej. Wydały się podejrzane; 
otworzono je i przekonano się, że zawie
rały dynamit, bomby i nitroglicerynę. 
Były przysłane z Warszawy. 

W Tyflisie (na Kaukazie) jak donosi 
urzędowy raport z Petersburga, w prze
ciągu ubiegłych ośmiu dni było pięć wy
padków rzucenia bomb przez terorystów, 
przyczem starciło życie ośmiu, a rannych 
zostało czternastu polieyantów lub urzę
dników. Tylko dwóch sprawców tych za
machów udało się aresztować. 

Telegram z Niżniego Nowogrodu do
nosi, że w niedzielę przez pięć godzin 
miasto było w rękach parutysięcznej 
szajki łotrów i morderców, którzy zacze
piali ludzi na ulicach, zabijali i rabowa
li kogo popadło, a nawet wpadali do do
mów w pogoni za swemi ofiarami. Kto 
bił i ko^o bito—telegram nie donosi. 
Prawdopodobnie była to robota jakiejś 
"czarnej sotni," zorganizowanej przez 
rząd, aby urządziła pogrom "buntow-
szczyków." 

Z guberni i moskiewskiej donoszą, że 
między robotnikami w fabrykach tamtej
szych "panuje jakieś tłumione wrzenie, 
na które władze spoglądają z obawą." 

W gubernii tulskiej panuje od tygo
dnia wielki głód, a władze nic zrobić nie 
mogą, by stanąć do walki z tą nową 
klęską. Z publicznych składek pobudo
wano na ulicach kuchnie polowe, z któ
rych dla biednych i głodnych wydawaną 
jest bezpłatnie zupa. 

Rozruchy chłopskie w okolicach Odesy 
trwają ciągle. W Kartamyszówce na 
chłopów, którzy się uskarżali na zbyt 
wysoki czynsz gruntowy, wypuszczono 
kozaków i piechotę. Zołdactwo zabiło 
trzech, raniło jedenastu i aresztowało 
stu dwudziestu. 

W g iberniach położonych nad rzeką 
Wołgą rozruchy natury poważnej wybu
chnąć mogą w każdej chwili. Strajki 
wybuchają co chwila we wszystkich mia 
stach i miasteczkach tej części kraju. 

W Petersburgu wskutek nalegań Tre
powa zamknięto wreszcie wielkie fabry
ki żelazne Putiłowa i wyrzucono na bruk 
19,009 robotników, zato, źe ośmielili się 
po kilkakroć razy zastrajkować. Zam
knięcie fabryk zapowiedziano robotni
kom na 14 dni zgóry,a we środę odbyła się 
wypłata.Podczas trwania wypłaty kozacy 
pilnowaii dostępu do fabryki we wszyst
kich prowadzących do niej ulicach, ale 
ostrożność to była zbyteczna, bo robotni
cy zachowywali się spokojnie. 

Pomiędzy żołnierzami i podoficerami 
pułków stojących w Rydze i Li bawię co
raz silniej przejawia się ruch rewolucyj
ny. W Rydze aresztowano 13 oficerów 
pod zarzutem zdrady stanu. 

W Petersburgu ostatnia mobilizacya 
przeszła na ogół spokojnie, ale rezerwiści 
nie są zadowoleni ze swego losu. Te
legram donosi, ża podczas nabożeństwa 
dla rezerwistów w cerkwi koszarowej 
wybuchł bunt, po którym nastąpiły roz
ruchy. Gdy odprawiający nabożeństwo 
pop zaczął napominać rezerwistów^, aby 
byli posłuszni carowi i swej przełożonej 
władzy, odezwały się z początku liczne 
głosy niezadowolenia, poczem powstała 
wielka wrzawa. Część rezerwistów rzu
ciła się na popa i ciężko go zbiFa. Inni 
zaczęli zrywać święte obrazy ze ścian 
cerkwi. Rozruchy rozszerzyły się nastę
pnie na całą dzielnicę.^ Kozaków, przy
wołanych w celu ich uśmierzenia, rezer
wiści odparli zwycięzko z bronią w ręku. 
Publiczność stanęła po ich stronie i dziś 
zbiera dla nich składki. Także w innej 
jeszcze dzielnicy Petersburga przyszło 
do podobnych rozruchów. 

W Sewastopolu władze wykryły jakiś 
spisek pośród marynarzy, skutkiem cze
go, w obawie buntu, manewrów floty 
czarnomorskiej tego lata zaniechano.^ 

Generał Ignatiew, prezydent komisy i 
carskiej przeznaczonej do opracowania 
praw wyjątkowych przeciw rozruchom, 
przybył do Odesy w celu zrobienia śledz
twa w sprawie buntu i rozruchów. Are
sztowano po jego przybyciu paręset o-
sób. Kilku wybitnych Żydów Ignatiew 
wezwał do sit bie i zapowiedział im, źe 
jeżeli Żydzi odescy nie powstrzymają sy
nów swoich od udziału w knowaniach re
wolucyjnych, to za jego pozwoleniem od
będzie się w Odesie pogrom Żydów... 

W Łodzi część pułku ekaterynosław-
skiego zbuntowała się i zastrzeliła ofice
ra. Buntowników aresztowano. 

W Warszawie d. 22 bm. wykonano wy
rok śmierci na Stanisławie Okrzeji — 
robotniku, który rzucił bombę w cyrkule 
na Pradze w dniu zamachu na oberpolic
majstra Nolkena. 

Wojna Rosyjsko-japońska 
Wojska japońskie zajęły już całą wy-

spęSachalin i organizują na niej rząd wła
sny. Zwieźli materyał do układania kole
jek przenośnych na długość 125 mil, oraz 
sprowadzili trzy tysiące robotników 
chińskich do wykonania potrzebnych ro- j 
bót. Wedle raportu urzędowego nadesła
nego z Tokio,podczas zajmowania wyspy i 
Japończycy zabrali do niewoli 401 żołnie-1 

rzy i oficerów rosyjskich—w tej liczbie 
jednego pułkownika. Miasto Korsakowsk. 
największe na Sachalinie, (podpalone 
przez Rosyan) spłonęło doszczętnie. 

Telegramy z Mandżuryi donoszą, że o-
kręty wojenne japońskie ukazały się u uj
ścia rzeki Amura, tuż przy porcie Miko
łaj ewsk, położony ni na Morzu Ochockiem 
na północ od Włady wostoku. Z tego wno
sić można, że rząd japoński zamierza roz
począć kampanię przeciw Władywostoko-
wi i zdobyć to miasto zanim komisya ukła
dająca się o pokój w Washingtonie roz
pocznie na dobre swoje prace. Wyracho
wanie Japończyków (i to bardzo słuszne) 
jest takie, że jeżeli zajmą teraz Włady-
wostok, to Rosya tem skłonuiejsza bę
dzie do zawarcia pokoju chociażby nawet 
na jaknaj niekorzystniej szych warun
kach. 

Chiny urzędowo zawiadomiły mocar
stwa, że żądają, aby reprezentaci chiń
skiego rządu zasiadali w konferencyi 
pokojowej, ze względu na to, że wojna 
toczy się na terytoryum chińskiem, wo-
b^c czego jest słusznem, aby wszelkie 
uchwały dotyczące Mandżuryi powzięte 
zostały przez konferencyę nie inaczej, 
jak za wiedzą i zgodą państwa chińskie
go. Zawiadomienie to było niespodzianką 
dla mocarstw, bo się nie spodziewały, że 
Chiny będa miały odwagę tak śmiało u-
pomnieć się o swoje prawa. 

Rząd koreański, wbrew radom amba
sadorów europejskich i japońskich, po
słał do Washingtonu dwóch reprezentan
tów swoich, aby starali się przedłożyć 
komisyi pokojowej raport o krzywdach 
wyrządzonych Korei. Wysłańcy ci są to 
ludzie młodzi jeszcze i niezasłużeni, ale 
umiejący dobrze po angielsku, bo skoń
czyli nauki w uniwersytetach amery
kańskich. Cesarz koreański dał im z 
własnej szkatuły $5,000, aby w gazetach 
koreańskich wyrabiali opinię przychylną 
dla Korei. 

Wysłańcy pokojowi Japonii na okręcie 
"Minnesota" przybyli do portu Seattle, 
Wash., a ztamtąd, na pociąguspecyalnie 
dla nich przygotowanym przez magnata 
kolejowego Hi tła, udali się w dalszą po
dróż do Washingtonu. Część drogi odbę
dą koleją, a część okrętem po wielkich 
jeziorach, aby podróż była tem przyje
mniejszą. 

Skład japońskiej komisyi pokojowej 
jest następujący: Komura, minister 
spraw zagranicznych; H. W. Denison, 
Amerykanin, od 21 lat zatrudniony w 
departamencie spraw zagranicznych w 
Jokohamie jako dorad '.a; p. Sato, były 
poseł japoński w Meksyku; p. Jamaza, 
dyrektor biura spraw politycznych; p. 
Adaczi, były pierwszy sekretarz ambasa
dy w Paryżu; pułkownik Taczibana, u-
rzędnik ministeryum wojny; pp. Honda 
i Komiszy, sekretarze barona Komury, 
oraz p. Isziudżi, urzędnik konsultatu w 

j Chicago.—Komisya ta wiezie z sobą 40 
Ipak dokumentów odnoszących się do 

I wojny. Jest uposażona w pieniądze bar
dzo obficie i wszędzie po drodze rozdaje 

I służbie hojne napiwki. Podobno repre
zentanci japońscy tak samo jak rosyjscy 
pobierać będą za swą pracę po $200 
dziennie. 

Ze Stolicy Stanów Zjed. 
Washington, i). C., d. 2U lipca* 

—Prezydent Roosevelt zamianował 
Johna Hicksa z Wisconsin posłem w Chi
li. 

—Prezydent Roosevelt zamianował 
sędziego Calhoun swym specyalnym 
komisarzem dla zbadania słuszności zdań 
trustu asfaltowego przeciw Wenezueli. 

—Prezydent komisyi kanałowej Shonts 
i naczelny inżynier Stevens odpłynęli 
już do Panamy; żaden z nich nie był 
poprzednio na przesmyku panamskim. 

—Sekretarz prywatny prezydenta, 
Loeb, uwiadomił kilku senatorów, że 
prezydent zamierza zwołać nadzwyczaj
ną sesyę kongresu na dzień 11 listopada. 

—Prezydent Roosevelt udał się z trze
ma synami i kilku krewnymi niżej lat 
20 na dwudniową wycieczkę w góry. 
Nie wziął z sobą ani służącego, ani ku
charza. Sam będzie gotował dla swveh 
młodych gości, którzy mają myć naczy
nia. I 

—Rząd waszyngtoński wytoczył skar
gę przeciw tym kompaniom węglowym 
w Pittsburgu, które szyby swe podsunę
ły pod rzeki publiczne, i ztamtąd wy
dobywają węgiel. W skardze swej opiera 
się rząd na słusznej zasadzie prawa, że 
właściciel powierzchni pewnego kawałka 
ziemi jest także właścicielem tego, co 
pod powierzchnią w tych granicach się 
kryje. 

—Prezydent Roosevelt nakazał wdro
żyć energiczne śledztwo w sprawie wy
padku na kanonierce "Bennington." Nie 
ulega wątpliwości, że nieudolność od
działu techniczego była powodem tegoż. 
Jak się pokazuje, oficer, który miał so
bie powierzony nadzór nad maszynami 
i kotłami na tym okręcie, nigdy w życiu 
nie spędził ani jednego dnia w oddziale 
dla maszyn i zupełnie nie miał pojęcia 
o mechanice! 

PRACA I KAPITAŁ 
-—Bank City National w Kansas City 

ogłosił upadłość. 
—Strajk służby tramwajowej w Bay 

City, Mich., skończył się kompletną wy
graną robotników. Trwał długo (parę 
miesięcy) i przebieg miał bardzo burzli
wy. 

—Kolej Southern Railway zorganizo
wała syndykat, który zakupił wszystkie 
kopalnie miękkiego węgla w południo
wej części stanu Illinois, zaopatrujące w 
węgiel miasto St. Louis i wiele innych. 

-—Trzech podejrzanych osobników 
aresztowano w Chicago jako domniema
nych sprawców zbrodniczej napaści na 
byłego prezydenta Chicagoskiej Fede-
racyi Pracy, Michała Donnelly'ego ale 
cóż, kiedy żaden ze świadków pobicia 
Donnelly'ego niema odwagi zeznać, że 
aresztowani są sprawcami napaści, bo 
każdy się boi, że go spotka taki sam los 
jak Donnelly'ego. Wobec tego areszto
wanych wypuszczono na wolność. "Black 
Jack" Galkigher, ma być przywódcą 
szajki zabijaków, która dokonała na 

I Donnelly'ego napaści, ale sam przy tym 
zamachu nie był obecny. 

—Dyrektor komnanii ubezpieczeń "E-
quitable," Paul Morton, zadecydował, 
źe wdowa założyciela tej kompanii, pani 
Hyde. nie ma żadnej racyi pobierać za 
nic $25,000 rocznej pensyi, wobec czego 
pensya wypłacana nie będzie.—Legisla
ture stanu New York uchwaliła wyzna
czyć komisyę, która się zajmie uregulo
waniem spraw kompaniii" Equitable."— 
Wice-prez>d ?nt James H. Hyde, bojąc 
się widocznie kary, spłacił dobrowolnie 
pożyczkę w sumie $685,000, zaciągniętą 
pocichu z funduszu zapasowego kompa
nii "Equitable" przez kompanię Mer
cantile Trust, której był głównym współ
właścicielem. Pożyczka była zaciągnięta 
bez zwykłych formalności i w taki spo
sób, że p. Hyde mógłby wcale jej nie 
spłacić, gdyby się nie bał ścisłego 
śledztwa. 

—Słynny strajk woźniców w Chicago 
skończył się —kompletną przegraną uni
stów, którzy, mając fundusze wyczerpa
ne, uchwalili wrócić do pracy na warun
kach ofiarowanych przez kapitalistów. 
Ponieważ jednak wszystkie miejsca są 
już obsadzone przez "skebów," przeto 
zaledwie dziesiąta część strajkierów po
wróci na dawne miejsca.- Strajk ten był 
jednym z największych whistoryi straj
ków amerykańskich. Trwał 101 dni,brało 
w nim udział 5,000 woźniców, którzy 
pobrali z kasy unijnej $365,000 benefitu. 
Pracodawcy wydali na walkę ze straj
kiem $750,000, a miasto na utrzymanie 
policyi specyalnej parę milionów. W roz
ruchach, jakie towarzyszyły strajkowi, 
zabito 21 osób, a raniono 510. 

Zamordowanie polskiego satani
sty w Buffalo. 

Jan Seidel, salunista z pn. 1171 
Broadway, przeprowadziwszy się świeżo 
do tego miejsca z Fillmore, wyszedł w 
poniedziałek po południu z domu ze sto-
łownikiem swoim, 22-letnim Janem Ka-
puśemskiem, aby zamówić muzykę na u-
roczystość "otwarcia." Tego dnia do do
mu nie wrócił; we wtorek rano znalezio
no go na torach kolejowych w pobliżu 
Buffalo Creek nieżywego, a w kieszeni 
miał kartkę, na której było napisane, 
popełnia samobójstwo. Koroner stwwa> 
dził trzy rany na skroni, zadane młot
kiem, oraz ślady duszenia na szyi... 
Kapuścińskiego wzięto do aresztu, Sei-
dlową również. Seidlowa zmiękła pier
wsza i zeznała, że Kapuściński, który 
był jej kochankiem, za jej namową za
bił męża, a przyszedłszy do domu, rzekł 
do niej: "Maniu, jesteś już wolna od 
tego człowieka." Znawcy stwierdzili, że 
kartka znaleziona przy trupie była na
pisana ręką Kapuścińskiego. Seidlowa 
zeznała również, źe już poprzednio raz 
usiłowała otruć męża, ale trucizna była 
za słaba, 1 : 


