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Narody nietylko na polu bitwy 
potykają się dzisiaj. Pokojowe 
kampanie wytrwałe, mozolne a u- 

porczywe, w dziedzinie przemy- 
słu i handlu bez przerwy toczone, 

stają się w rezultacie daleko acz 

inaczej groźniejsze, a skutki ich 
całemu narodowi odczuwać się 
dają. Tu nie ma przerwy, nie ma 

zawieszenia broni; nie masz i 

Czerwonego Krzyża, stowarzy- 
szeń, któreby dłoń pomocną któ- 
remukolwiek z walczących poda- 
ły; nie słychać huku armatniego, 
ani karabinów szybkostrzelnych; 
nie ma nawet okrzyków zwycięz- 
cy i jęku konających na przemy- 
słowej niwie. A przecież zwycię- 
stwo Niemców na tem właśnie 

polu jest rzeczą powszechnie już 
dziś uznaną, zaprzeczyć się nieda- 
jącą. 

Obraz ekonomicznego życia I 

Niemiec jest to obraz zdumiewa- ! 
jącego rozwoju przemysłu i han- 

dlu. Długość kolei elektrycznych 
wynosi w Niemczech 711 mil, to 

jest właśnie tyle, co długość in- 

nych takich kolei na świecie. Z 
warsztatów okrętowych niemiec- 
kich wychodzi co rok więcej stat- 

ków, niż z warsztatów w którem- 
kolwiek innem państwie. W roku 

1896 statki zbudowane w Anglii 
mogły pomieścić 98 tysięcy ton, 
a zbudowane w Niemczech ^4 
tysięcy ton. Był to ostatni rok 

przewagi angielskiej. \\' roku 

1897 statki zbudowane w Niem- 

czech już mogły pomieścić 107 
tysięcy, a zbudowane w Anglii 
tylko 106 tysięcy ton. Handlowa 
flota hamburska oi roku 1870 
zwiększyła się dwunastokrotnie, 
bremeńska siedmiokrotnie. Towa- 

rów przybywało do Hamburga 
przed r. 1875 mniej więcej po 88 

tys. ton rocznie; następnie han- 

del coraz się zwiększał i doszedł 
do 481,690 ton w roku 1897. W 
Bremie wzrósł handel morski z 

65 tysięcy ton przed dwudziestu 

laty na 226 tysięcy ton teraz. To 
samo jest w innych portach. Do- 
chodem z kolei państwowych po- 
kryto proc.enta od wszystkich po- 

życzek i została nadwyżka około 
20 milionów marek. Z kopalń wę- 

gla dobywa się z każdym rokiem 

więcej o trzy*miliony ton, co do- 

wodzi, że liczba i rozmiary fabryk 
ogromnie się zwiększają. .Konsul 

angielski tłómaczy ten nadzwy- 
czajny rozwój systematycznością 
jpracy, zastosowywaniem niezwło- 
cznem wszystkich odkryć i wy- 
nalazków, oraz systemem szkol- 

nym, któ*y- zwraca młodzież do 
handlu i przemysłu. ® 

Jeszcze w rokit 1882 "komisya 
królewska wykształcenia techni- 

cznego w Anglii", zwiedziwszy 
in corpore wystawę sztuki stoso- 

wanej, urządzoną w Bawaryi, 
stwierdziła, w poczuciu zupełnej 
bezstronności, nadzwyczajne po- 
stępy dokonane przez Niemcy w 

dziedzinie przemysłu i wykształ- 
cenia technicznego. Zaznaczyła 
jednak komisya, nie bez pewnej 
dumy, że Anglia stoi jeszcze o 

wiele wyżej od Niemiec. Czterna- 
ście lat upłynęło od owej chwili, 
i taż sama komisya królewska, w 

której znajdowało się jeszcze 
czterech członków z komisyi ro- 

; ku 1882, przybyła na wystawę e- 

lektryczną i przemysłową do 

Stuttgardu, oraz na nową wysta- 
wę sztuki stosowanej do Norym- 
bergi. Wówczas ogłosiła też swo- 

je sprawozdanie, w którem o- 

świadcza kategorycznie, że wszy- 

scy jej członkowie byli uderzeni 

zdumiewającymi postępami, jakie 
osiągnęły Niemcy we wszystkich 
gałęziach od roku 1882. 

Komisya nie dotknęła kwestyi 
konkurencyi, jaką czyni przemysł 
niemiecki angielskiemu, przyzna- 

je wszelako, że supremacya Wiel- 

kiej Brytanii w kilku gałęziach 
przemysłu jest poważnie zagro- 
żoną. 

Członkowie komisyi byli nie- 

mniej zdziwieni wobec wielkiej 
poprawy bytu i życia robotni- 
ków. Wszędzie daje się zauwa- 

żyć wyraźna tendencya do zredu- 

kowania liczby godzin pracy 
dziennej, co bynajmniej nie zga- 
dza się ze skargami angielskich 
fabrykantów, którzy twierdzą, że 

jeżeli konkurencya Niemiec do- 
kuczliwsza się staje to dlatego, 
że dzień roboczy jest w Niem- 

czech dłuższy, a zaplata nader ni- 

ska. W roku 1882, większa część 
gałęzi przemysłu niemieckiego, 
jak zapewniają członkowie komi- 

syi królewskiej, była jeszcze w 

kolebce — obecnie, z upływem 
lat czternastu, wszędzie zamiast 

drobnych warsztatów, • zajmują- 
cych po kilkadziesiąt pracowni- 
ków, wznoszą się olbrzymie za- 

kłady fabryczne, dające zajęcie 
tysiącom robotników.- Bawarya- 
używała niegdyś wyłącznie ma- j 
-szyn angielskich; dziś nietylko 
posługuje się własnemi maszyna- 
mi, ale je wywozi, współzawodni- 
cząc pod tym względem z fabry- 
kantami angielskimi. W ciągu te- 

go samego okresu również sieć 
kolei żelaznych niemieckich roz- 

szerzyła się bardzo, przybliżając 
temsamem do wybrzeży mor- 

skich ogniska centralne ruchu 

przemysłowego i ułatwiając to 

przybliżenie za pomocą zniżonych 
taryf. 

Widzimy stąd, jak dalece spra- 
wa oświaty łączy się ściśle z roz- 

dwojeni przemysłu i handlu. Jest 
to tak oczywistem, że wszelka w 

tym kierunku argumentacya by- 
łaby zbyteczną. 

Aby zrozumieć, jak dalece I3a- 

warya postąpiła w tym kierunku, 
dość będzie zauważyć w sprawo- 
zdaniu dwa "typowe" przykłady, 
jak się samo to sprawozdanie 
wyraża. W roku 1882 Ba wary a 

nie posiadała ani jednej fabryki 
cementu portlandzkiego, obecnie 

ma ich kilka; jedna z nich tak jest 
znaczna, że zajmuje 300 robotni- 
ków i wyrabia 50,000 ton rocznie. 

Zakłady elektryczne firmy Schu- 
ecker i Sp. były nader skromnych 
rozmiarów; dziś, pod firmą "E- 
lectrizitaets Actien Gesell- 
schaft", dają zajęcie 3,500 robot- 

nikom i posyłają maszyny elek- 

tryczne, oraz instrumenta opty- 
czne na rynki całego świata. Ró- 
wnież zdumieni byli członkowie 
komisyi wobec olbrzymiego w 

Niemczech rozwoju w dziedzinie 
drukarstwa i litografii. Firma Ni- 
ster w Norymberdze jest wzorem 

przedsiębiorczości i ruchliwości 

ożywiającej przemysł niemiecki, 
oraz nadzwyczajnej szybkości, z 

jaką zastosowywa u siebie ostat- 

nie odkrycia naukowe. 

Karty "gwiazdkowe," które mi- 
lionami sprzedają w Anglii pod- 
czas Bożego Narodzenia, wyra- 

biają się w Niemczech i rozcho- 

dzą się po całej Anglii i jej kolo- 

niach, a wyrabiane są nadzwy- 
czaj wytwornie i znakomicie są 

rysowane. 
W ciągu ostatnich lat Niemcy 

nie cofnęli się również pod wzglę- 
dem szkolnictwa przemysłowego. 

I » 

Komisja nie ma dość słów po- 
I chwały dla szkoły sztuki przemy- 

[ slowej w Norymberdze za zna- 

komite prace uczniów tej szkoły. 
Co więc,ej, wielcy przemysłowcy 
sami starają się drogą urządza- 
nia na własną rękę odczytów wie- 
czornych w swoich zakładach 
podnieść poziom uzdolnienia tech- 
nicznego robotników swoich, 
zwłaszcza nieletnich. 

Same Prusy wydają na szkoły 
techniczne po kilka milionów ma-^ 

rek rocznie, a to niezależnie od 
funduszów, jakie na ten cel po- 

święcają zarządy municypalne, 
rady stanu, oraz prywatna inicy- 
atywa. Utrzymują swoim kosz- 
tem szkoły specyalne budowy 
maszyn, szkołę stalową, kilka 
szkół garncarskich, oraz szkołę 
rysunków witraży (okien koloro- 

wych). 
Każda gałąź przemysłu, każde 

rzemiosło, ma specyalną swą 

szkołę. Malarze i dekoratorzy bu- 

dowlani mają w Prusiech szkół 

32, szewcy mają ich 19, krawcy 
16, piekarze 20, rzeźnicy 76, ko- 
wale 26 itp. Profesorowie posz- 

czególnych gałęzi nietylko urzą- 

dzają stale kursą w danem miej- 
scu, ale objeżdżają prowin-c.ye z 

wykładami. 
W. ks. Badeńskic, liczące zale- 

dwie pół miliona ludności, wy- 

daje przeszło 400 tysięcy marek 

na szkoły techniczne. W Wiel- 
kiem ksiestwię Iieskiem, które 

liczy tylko jeden milion miesz- 

kańców, jest 9 szkół rzemieślni- 

czych, 43 szkół przemysłowych i 

82 rysunkowych. 
Ale Saksonia prześcignęła 

wszystkie inne państwa niemiec- 
kie; przy niewielkich swych wy- 
miarach państwo to utrzymuje 
iii szkół technicznych, w któ- 

rych uczyć i kształcić się można 

we wszystkich zawodach sztuk i 

rzemiosł, oraz 10 f-pecyalttfch 
szkół rolniczych i 40 szkół han- 

dlowych. 
Szkoły techniczne w Nicrn 

czech przyspasabiają znakomita 
armie inteligencyi przemysłowej, 
a kraje, które chcą uniknąć rui- 

ny ekonomicznej, powinny, jak 
mogą najprędzej, -udoskonalić 
i podnieść do tego samego.pozio- 
mu przemysłowo handlowego. 
Wyższość przemysłową i handlo- 

wą zawdzięczają Niemcy wyso- 
kiemu poziomowi oświaty i roz- 

powszechnieniu wiadomości te- 

chnicznych wśród robotników i 

•przedstawicieli handlu i przemy- 
słu. i- 

Przewaga Niemców na ryn- 
kach międzynarodowych znajdu- 
je usprawiedliwienie głównie w 

tern, że wysoki poziom ogólnej 
wiedzy technicznej nietylko w 

warsztatach uprzywilejowanych, 
lecz i w masach ludowych jest 
rozszerzony. Słowem, przyczyna 
powodzenia przemysłu i handlu 

jest ta sama, na jaką powoływa- 
no się po wojnie z Francyą; spo- 

czywa ona w nauczycielu, wy- 

chodzącym zwycięzko z każdej 
walki. 

Uczyć się zatem, uczyć się i 

jeszcze raz uczyć się potrzeba. 

UWAGI. 

Mamy przed sobą sprawozda- 
nie finansowe wydziału oświaty 
"Związku Narodowego Polskie- 

go" z ostatniego półrocza. Wy- 
dział oświaty miał w tym czasie 
do dyspozycyi ogółem $6,042.46; 
a z tej sumy wydał $2,009.31, a 

mianowicie na stypendya $647.50 
na zakupno książek do zasilania 
biblioteki grup związkowych 
$882.71, na pokrycie kosztów u- 

trzymania szkół narodowych 
$305.10, na wydawnictwa $25.00 
i na inne drobne potrzeby $149,- 
00. 

* 

Trzeba przyznać, że na wyda- 
wnictwa nic nie poświęcono za 

wiele, natomiast na zaopatrywa- 
nie sekretarzy grup związkowych 
w książki, nie żałowano pienię- 
dzy. Byłoby rzeczą pożądaną do- 
wiedzieć się, ile osób korzysta co 

rok z tych książek, ażeby wy- 
wnioskować, czy $882.71 nie po- 
szło na marne. 

* 

Z funduszu stypendyalnego ko- 
rzystało ogółem i5 studentów, z 

których ośmiu otrzymało $460,- 
00, ażeby rhogfli kształcić się w 

i 
szkołach publicznych. Siedmiu 
biedakom dano tylko $187.50, po- 
nieważ zamiast w szkołach publi- 
cznych, angielskich, wolą uczę- 
szczać do polskiego, wyższego za- 

kładu naukowego w Detroit, aże- 

by zaś zamknąć usta zacofanej 
prowincyi, która krzyczy, że 
rząd centralny Związku Narodo- 
wego dba tylko o Chicago, lekce- 
ważąc inne miasta, nie udzielono 
stypendyum ani jednemu bieda- 
kowi, któryby miał ochotę uczę- 
szczać na kursą do chicagoskiego 
Kolegium św. Stanisława. Pro- 
winc.ya powinna być zadowolona, 
a zarząd Kolegium — także. 

Działalność bowiem wydziału 
oświaty naszej "narodowej" or- 

ganizacyi nie znajduje w naszem 

chicagosko polskiem społeczeń- 
stwie należytego uznania. Otwar- 
to swego czasu z wielkim szu- 

mem i pukiem "narodową" szko- 

łę polską w parafii św. Trójcy. 
Zapisało się coś około 40 uczniów, 
lecz do sali szkolnej przyszło za- 

ledwie kilku urwiszów, którzy 7 * 

przyjrzeli się profesorom, wy- 
śmiewali ich naiwność i poszli so- 

bie w swoją drogę — do "corne- 
rów". Nie lepsze powodzenie 
miała szkoła "narodowa" w pu- 
blicznym gmachu szkolnym na 

Jadwigowie. Jedynie względnem 
powodzeniem cieszy się szkoła 

Związku Narodowego na Kozło- 

wie, w obrębie jurysdyk-cyi chi- 
cagoskiego, "narodowego" bi- 

skopa. Tam trzeba było otworzyć 
aż dwie klasy i przyjąć aż dwóch 

nauczycieli, na których, wykłady 
uczęszcza spora liczba "uczniów 

płci obojej". Tak mówi wiarogo- 
dne sprawozdanie wydziału o- 

światy Związku Narodowego, 
nad którem radzimy zastanowić 
się związkowcom. Ten sam Zwią- 
zek Narodowy, który nie może 

się zdobyć na posełanie chociaż- 
by tylko jednego studenta do 

polskiego Kolegium w Chicago, 
jedyną swą własną szkołę "naro- 

dową" utrzymuje w parafii war- 

chołów niezależnych. I tam taka 

szkoła z uczniami "płci obojej" 
prosperuje. Powinszować! 

* 

Co sądzić w tych warunkach o 

nowem przedsięwzięciu wydziału 
oświaty Związku Narodowego. 
Zorganizował 011 również komi- 

tet prasowy, którego zadaniem 

jest prostować błędną opinię o 

Polakach, szerzoną przez wrogów 
polskości. Czy wydział oświaty 
kręci bicz na samego siebie i na 

zarząd Związku Narodowego? 
* 

Pod nagłówkiem "Kij w szko- 

le" umieścił poznański "Wielko- 

polanin" list włodarza Mazurkie- 
wicza z Prus Zachodnich. Re- 

dakeya tłómac.zy się, że jej kore- 

spondent już raz zamieścił zaża- 

lenie w sprawie pobicia syna 
przez nauczyciela, — było to 

mniej więcej 4 tata temu — i do- 

niesienie okazało się prawdziwem, 
dla tego niema przyczyny 
wątpić i teraz o prawdzie słów 

jego. 
Mazurkiewicz pisze: 
Córka moja, Stanisława, dziew- 

czę 8-letnie, uczęszczające od ro- 

ku do szkoły, została tak pobitą 
przez nauczyciela, że doktor 

Sc,hnase z Kiszporka był zmuszo- 

ny powstałą stąd ranę wyciąć. 
Lekarz wyjął z lewego ramie- 

nia cześć ciała odbitą od kości, 
wielkości mniej więcej 5 marków- 

ki. Miejsce obrażone było sine i 

opuchłe długości 14 centymetrów 
i 8 szerokości. Tak określił obra- 

żenie lekarz z Kiszporka doktor 

Schnase w swym ateście, który 
dołączyłem do skargi przesłanej 
prokuratorowi przeciw nauczy- 

cielowi dnia 20 kwietnia roku b. 

Dziewczę było bite twardym ki- 

jem i to po lewem ramieniu i tam 

ta rana powstała nie od razu, lecz 

z czasem. — Pan nauczyciel Ma- 

jewski bił dziewczę kilkakrotnie 

po lewem ramieniu. Gdy dziew- 

czę przyszło z płaczem do domu, 

zrewidowałem pobicie, lecz są- 

dziłem że nie będzie tak żle, na- 

pisałem list do p. M., aby dziew- 

częcia tak mocno nie bił, lecz to 

nie pomogło, tak szło dalej.—Na- 
pisałem wtedy drugi list, zapo- 

wiadając, że jeżeli nie poprzesta- 
nie bicia, ze zażaleniem pójdę da- 

lej. 
Po tym liście wprawdzie pan 

M. juz'nie bił, ale rana coraz 

•więcej się rozszerzała. Razu je- 
dnego chwycił nauczyciel dziew- 
czę za obolałe ramię*— i pchnął 
ją do ławki, a gdy dziewczę z bó- 
lu krzyczało, wygrażał jej kijem. 
Osiemnastego kwietnia poszła 
moja żona do nauczyciela, aby j 
mu pokazać ranę dziecka — lecz 
nauczyciel niegrzecznie ją ofuk- 
nął — do dzieci zaś następnego 
dnia bardzo obelżywie się wyra- I żał o tych, co po niemiecku nie 
rozumieją — żona moja mówi 

[ tylko po polsku. 
Córka moja jest bezprzytom- 

na — leży w gorączce — mam 
mało nadziei, że wyzdrowieje. 
Może znajdzie się jaki inny lito- 
śc.iwy lekarz i przybędzie do nas, 
by zbadać stan tej rany. 

Za prawdziwość koresponden- 
cyi ręczę, 

włodarz 
J. Mazurkiewicz. 

Waplewo, w kwietniu I9°5- 

Tak postępują Prusacy z pol- 
skiemi dziećmi. Zjednali sobie na- 
wet już nauczycieli z nazwiska- 
mi polskiemi, jak Kowalewski. 
Majewski itp., a ci dla otrzyma- 
nia co rok kilkudziesięciu marek 
wynagrodzenia, ogłupiają polskie 
dzieci, wydzierają im język ojczy- 
sty i do swych praktyk germani- 
zatorskic.h używają — kija. Po- 
dobno dzisiaj nawet pogromcy 
dzikich zwierząt zarzucili ten 
środek edukacyjny. 

♦ 

Na składanie dowodów swego 
patryotyzmu w innych kierun- 
kach nie łatwo zdobyć się Prusa- 
kom. Szumne odezwy rozrzucali 

hakatyści po całych Niemczech, 
a wzywały one do ofiar publicz- 
nych,' jak najdrobniejszych na 

rzecz "Skarbu narodowego nie- 

mieckiego", celem ratowania u- 

ciskanych Niemców przez Pola- 
ków. Hakatystyczni przewodzi- 
ciele z bogatych swych zasobów 
prywatnych, aby zachęcić lands- 
manów, złożyli sami kilkanaście 

tysięcy marek — a reszta ludno- 
ści 50 milionowej zdobyła się 
aż na 5 tysięcy mark. Naturalnie, 
bo każdy Niemiec, a przedewszy- 
stkiem Prusak, składa ten obo- 

wiązek na rząd, a sam woli 0- 

szczędzać, ale dla własnej kiesze- 
ni. Mało w tym narodzie ofiarno- 
ści ! Jeżeli chodzi o niesienie ulgi 
przez dobroczynność, to i wtedy 
nie sypią się składki, a przynaj- 
mniej rzadko od osób niezależ- 

nych, dioć bogatych — tylko od 

takich, u których chodzi o zyska- 
nie sobie przychylności sfer rzą- 

dowych cywilnych lub wojsko- 
wych — a dalej od urzędników 
wszelkich dykasteryj, bo tam ży- 
czenie* i wskazówki wyższych u- 

rzędników są niejako rozkazem. 

Taką w obec, tego somolubstwa 

pruskiego jest ofiarność naszego 

społeczeńswa, wiemy wszyscy 
aż nadto dokładnie 1 

Do późnej nocy radzili przy- 
wódzcy unij woźniców nad ko- 

niecznością przyznania właścicie- 
lom wozów prawa dostarczania 
frachtów firmom bojkotowanym. 
Członkowie "Teamsters Join 
Counc.il" byli skłonni do ustępstw, 
lecz natrafili na opór ze strony 
pana Shea, prezesa narodowego 
związku woźniców. Jest rzeczą 

nadto widoczną, że obecny strajk 
woźniców jest przegrany i ze od- 

powiedzialność za takie niepowo- 
dzenia spada na pana Shea. \ y- 
padnie zrzec się swego urzędu. 
Te "o właśnie p. Shea nie chce i 

dlatego niech przepadnie cała u- 

nia woźniców, niech tysiące robo- 
tników pozostaną pozbawionymi 
chleba, byleby on postawił na 

swojem i rozporządzał losem 

swych "poddanych" aż do skutku. 

Miejmy nadzieję, że jego upor 
zostanie złamany. 

KRACKER I KOSIŃSKI. 

Nasze pierwszorzędne obrączki 
ślubne, wszystkich gatunków i 

karatów, przyniosą wam szczę- 
ście. Sprzedajemy zegarki i ze- 

gary, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcic 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 

o 

Agent F. S. Dr. Piotra Gomo- 
zo: 1047 N. Robey ul. róg Lu- 

beck. .. 
> 20 in- : 

•• ■. 
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Wojownicy "szalonego mully* 
w Londynie. 

O dobrych stosunkach między 
Anglią a "szalonym mułłą" 
świadczy fakt, że grupa jego wo- 

jowników przybyła do pałacu 
kryształowego i zaludniła wieś 
somalską, aby żądnym nowości 
Anglikom pokazać, jak przeciw 
nim walczono. Mężczyźni tej gru- 
py dochodzą do 6 stóp wysokości 
i odznaczają się wielką siłą. Z 

karawaną przybywa 5 żyraf, 8 że- 

ber, 6 słoni, 8 strusi i lwy, lam- 

party, hyeny i tygrysy. Wielbłą- 
dy nie chciały wyjść na ląd, So- 
malisi je poprostu wynieśli. Z 
karawaną przybyło 6 kobiet i kil- 
kanaście dzieci. Paniom angiel- 
skim podobały się dzieci bardzo, 
uznały je za "miluchne". 

Warszawa. — Generał guber- 
nator Maksymowicz ofiarował 
500 rubli dla robotników chrze- 

ścijan, pozbawionych pracy, na 

ręce wiceprezesa Towarzystwa 
opieki nad ludnością pozbawiony 
pracy, ks. Gąssowskiego, oraz 

250 rubli dla pozbawionych pra- 
cy robotników żydowskich. 

— O zamachu na stójkowego 
S. Dmitriuka podaje "Warsz. 
Dniewnik" następujące szczegó- 
ły: "O godzinie 12 w południc 
dnia 29 z. m. stójkowy Dmitriuk 
stanął na stanowisku przy ulicy 
Książęcej, w pobliżu zakładów 

Lilpopa, Rau i Loewensteina, z 

których wychodzili o tym czasie 

robotnicy. Wśród gromady robo- 
tników Dmitriuk zauważył jakie- 
goś obcego i postanowił go śle- 
dzić. Nagle nieznajomy wyjął re- 

wolwer i strzelił do Dmitriuka, 
ale chybił. W tejże chwili rozle- 

gły się strzały z tyłu z pomiędz} 
gromadki robotników i Dmitriuk 

ugodzony kulą w ple-cy, padł n:i 

ziemię. — Sprawcy poczęli ucie- 
kać ulicą Książęcą w kierunku u- 

licy Nowy Świat. Nadbiegli poli- 
cyanci i agenci tajni i poczęli ści- 

gać uciekających. Jeden z 

agentów wyprzedził ucieka- 

jących i zawiadomił poli- 
cyantów, stojących na ulicy 
Brackiej. Rewolucyoniści z ulicy 
Nowy świat wolnym krokiem 

przeszli ulicę Zgodę, Złotą, Mar 

szałkowską i skręcili na Nowc- 

sienną, gdy na nich rzucili si; 

policyanci i tajni agenci. 
Po' krótkim oporze obu prze- 

stępców przytrzymano. Jeden z 

aresztowanych był żydem, drugi 
Polakiem, obaj mniej więcej toik 
po 20 lat. Przy aresztowanych 
znaleziono rewolwery systemu 
Browninga. 

Poznań. — Niesłychanemu ni- 

gdzie w krajach cywilizowanych 
systemowi specyalnie pruskiemu 
uległ robotnik Walenty Półtorak, 
kaleka bez nóg, przy ul. Cegłowcj 
na Jerzycach zamieszkał), rc 

zes policyi nadesłał mu ukaz wy- 

niesienia się za granicę najpóź- 
niej do Igo lipca. W Poznaniu 

zatrudniał się wyplataniem krze- 

sełek. Urodził się w Królestwie 

Polskiem. Ma lat 35- Nogi utra- 

cii przy ciężkiej* pracy skutkiem 
nieszczęśliwego wypadku. Skut- 

kiem choroby przebywa! w laza- 

recie, gdzie mu za koszta zatrzy- 
mano rentę inwalidy. I tak. czic 

wiek jest bardzo niebezpiecznym. 
_ W sprawie budowy pałacu 

królewskiego donosi "Tageblatt 
Poznański", Że Uczni robotnicy 

polscy, nic mający pracy, przypa- 
trują się ruchowi budowlanemu 

dopominają się, aby ich przyjęto. 
Niechaj się nic spodziewają 
budowniczy P- *cSen an 

ma zapewnioną dostateczną hc 

b„ robotników, a postara! sięgio 
wnie o ile się to dało, o mem.ee- 

kich. Znów bojkot. O, ta ucisnio- 

na" niemczyzna 1 

Po wieczorku rozmaitości. 

Ona: — Powiedz mi, Karolu, jak 

dziś śpiewałam? Czy głos mój wypeł- 
nił salę? 

On: — Nie tylko sale, ale i pokój 
do palenia. Podczas gdy śpiewałaś, 
napcliany był gośćmi. 

o 

— Chęć germanizacyi spowodowała 
nauczyciela Fuhrmanna z Huty Laury 
do kradzieży. Skradł około 860 ma- 

rek posiedzicielowi browaru Mokr- 
skiemu w Roździeniu i kupił za to pi- 
szczałek, trą.b, bębnów dla dzieci, po- 

krywał zwykle koezta wycieczek z 

dziećmi, prócz tego jeszcze własno 

długi spłacał skradzioaemi pieniędz- 
mi. S^d bytomski skazał go na 9 mle- 

ilfioy wl§xlenia» „wr: '\- 
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