
Wieści z Ojczyzny. 

OSTATNIE ZABURZENIA 
W KRÓLESTWIE. 

W piątek, 28 kwietnia szosą, 

wiodącą z Łomży do najbliższej 
stacyi 'kolejowej Czerwonego 
Boru, szły przeznaczone na Dale- 
ki Wschód oddziały wojska z 

Łomży. Dowodzący jednym z 

tych oddziałów oficer Rychter z 

pochozenia i języka Polak (nb. 
ożeniony z Rosyanką) kazał are- 

sztować przejeżdżających obok 

szeregów na rowerach dwu ucz- 

niów gimniazyajlny|ch z Łomży, 
Mieczysława. Czarnieckiego i 

Henryka Supińskiego. Zaaresz- 

towanych odprowadzono na sta- 

cyę. gdzie przybył im nowy to- 

warzysz w osobie zaaresztowa- 

nego również studenta wszech- 

nicy warszawskiej Mojżesza 
Majzela. 

Wszystkich trzech przewiezio- 
no do łomżyńskiego urzędu żan- 

darmskiego pod zarzutem roz- 

dawania żołnierzom odezw w ję- 
zyku rosyjskim, podpisanych 
przez "miejscowe kółko socyal- 
no demokratyczne" (żydow- 
skie). W jednej chwili przed za- 

rządem żandarmeryi zebrał się 
tysięczny prawie .tjhim, oczeku- 

jący godziny, o której miano 

przewozić zaaresztowanych do 

więzienia gubernialnego. Po pe- 
wnym czasie ukazały -się trzy 
dorożki, w których siedzieli u- 

więzieni w towarzystwie dwu 

żandarmów -każdy. Tłum drgnął 
i zakołysał się. Na wszystkich 
twarzach było wzruszenie nieo- 

pisane. Rozległy się okrzyki: 
''Precz z caratem I (Niech żyje 
Polska! Niech żyje wolność!" 
Więźniowie, stojąc w dorożkach, 
kłaniali się otaczającym, dzię- 
kując za tę piękną owacyę. 

Za pędzącemi szybko doroż- 
kami w stronę więzienia pocią- 
gnął rozpraszający się po drodze 

tłum, nie przestając wydawać o- 

krzyków rewolucyjnych. Po dro- 

dze omal nie wybito szyb w cer- 

kwi i domu ludowym, popsuto 
nieco okna w gmachu więzien- 
nym. 

Od rozproszonego w powrocie 
tłumu oddzieliła się garść, liczą- 
ca około stu ludzi i urządziła po- 
chód do Nowego Rynku, leżące- 
go w środku miasta. Wznoszono 

okrzyki rewolucyjne, przeważ- 
nie w języku rosyjskim, gdyż 
więcej niż dwie trzecie stanowili 

czeladnicy i terminatorzy żydo- 
wscy; próbowano nawet rozpo- 

cząć śpiewy. Policmajstrowi, 
ktćry stanąwszy sam przed ma- 

nifestantami, zażądał rozejścia, 
się, zrzu'cono z głowy czapkę. 

Policya, straciwszy widocznie 

głowę, nie stawiała żadnych 
przeszkód ani nieoczekiwanej 
manifestacyi przed zarządem 
żandarmeryi, ani pochodowi de- 

monstrantów. 
* 

Z powodu korespondencyi "z 

ŁocLzi, umieszczonej w "Nowej 
Reformie" a powtórzonej przez 
inne pisma, nie wyjmując 
''Dziennika Chic.", piszą nam z 

Krakowa: Naoczny świadek wy- 

padków w Łodzi w d. 3 maja 
prostuje wiadomość o strzelaniu 

przez kozaków do ludu w ko- 

ściele. Nabożeństwo majowe w 

kościele ze śpiewami patryotycz- 
nymi odbyło' się spokojnie. Woj- 
sko otaczało kościół. Dopiero gdy 
ludzie wychodzili i ktoś, zdaje 
się, prowokator, strzelił do żoł- 

nierzy, wojsko dało salwę do tłu- 
mu. Działo się to za obrębem ko- 

ścioła i mówią tylko, że jedna 
kula przez drzwi cz.y okno do 

świątyni wpadła, ale nie zabiła, 
ani nie raniła nikogo. 

Poza kościołem jednak dużo 

osób odniosło rany. "Goniec 
Łódzki" wymienia nazwiska 5 
osób, odwiezionych do szpitala, 
lub mieszkania z powodu ran za- 

danych kulami, bagnetem, lub 
pałaszem, oraz nazwiska 4 o- 

sób, stratowanych końmi, któ- 

rym pogotowie udzieliło doraź- 

nej pomocy na miejscu. 
Pisma warszawskie znowu po- 

dają, że w kościele wskutek tło- 

ku spowodowanego odgłosem 
strzałów przed (kościołem 5 osób 
odniosło ciężkie, a 3 osoby lżej- 
sze rany. 

* 

O głównym momencie wypad- 
ków w -Kaliszu, korespondent 
"Nowej Reformy" podaje nastę- 

pujące szczegóły: 
"Po nabożeństwie w katedrze, 

w|spanialł}i, 'kilkutysięczny po- 
chód procesyjny, z cechami i 

księżmi na czele, rozwinął się 
w imponującym porządku w ten 

jednak sposób, iż wyróżniły się 
trzy grupy: księża z pobożnym 
ludem śpiewali pieśni kościelne, 
inteligencya zwartą masą śpie- 
wała "Boże coś Polskę," zaś ro- 

botnicy w dużej grupie nucili z 

cicha "Czerwony sztandar". W 

pochodzie młodzież, jakoteż pan- 

ny od sztandarów, mieli kokard- 
ki trójkolorowe lub szarfy z bia- 

łymi orzełkami. Podczas odpra- 
wianego nabożeństwa, grupa so- 

cyalistów stanęła na boku, na 

placyku o 500 kroków oddalo- 

nym, gdzie zaczęli wykrzykiwać: 
"Niech żyje wolność? wiwat! 

precz z caratem! niech żyje re- 

wolucya!" Nie zakłóciło to po- 
rzządku. Po nabożeństwie wy- 
szedł na umyślnie wzniesioną na 

cmentarzyku ambonę ksiądz, a 

skończywszy kazanie o Św. Woj- 
ciechu, prosił, aby wszyscy w 

spokoju rozeszli się do domów. 

Wówczas grupa feocyalistów 
złączyła się z tłumem. 

Zauwaiono jednak ukrytych 
za krzakami 10 żandarmów, któ- 

rzy śledzili i spisywali obecnych. 
Ktoś z tłumu zapytał jednego z 

nich, co tu robią, na co ci ze stra- 

chem odpowiadali, że przepra- 
szają i przyrzekają nigdy więcej 
nie działać przeciw Polakom, 

poczem uciekli na strzelnicę są- 

siednią, gdzie dogmaJi ich socya- 
liści i wszystkich rozbroili. 

Jeden z żandarmów umknął. 
Na jego żądanie przybył patrol 
konny. Gdy na patrol zaczęto ci- 
skać (kamieniami, dał on salwę 
a jedna z kul, przebiwszy ścianę 
drewnianego kościółka, zabiła 

ikobietę. Widzimy przeto że w 

wypadkach kaliskich zaznaczyła 
się uznana skądinąd taktyka so- 

cjalistów; przyłączyli się oni do 

pobożnej procesyi, z którą oczy- 
wiście nic wspólnego mieć nie 

mogli, aby następnie bezsensow- 

nymi napadami spowodowaw- 
szy policyę do strzelania, uświe- 
tnić "robotnicze święto" krwią 
modlącej się w kościele kobie- 

ty. 
* 

Przeciwko gospodarowaniu so- 

cyalistów w Królestwie zaczyna 

się budzić reakeya. Objawem 
jej jest między innymi artykuł p. 
t. "Przeciągnięta struna," zamie- 

szczony w "Gazecie Polskiej." 
Uznając bezrobocie powszech- 

ne za nonsens, możliwy tylko 
przy użyciu przemocy i krzyw- 
dy, pismo to powiada: 

"Jakoż te dwa. warunki pow- 

tórzyły się i teraz. Były groźby 
i były krzywdy. Pod naciskiem 

gróźb zaprzestawano robót i za- 

mykano sklepy; z. uczuciem 

krzywdy biedni ludzie porzucali 
swoje zajęcia. Byliśmy świadka- 
mi złorzeczeń i ubolewań w po- 
śród wszystkich warstw ludno- 

ści, i można, bez przesady powie- 
dzieć, iż ogromna większość mie- 

szkańców miasta miała to bole- 
sne uczucie, że sama ona, i jej 
interesy, i jej losy są dla -kogoś 
przedmiotem lekkomyślnej igra- 
szki, której żadne względy i żad- 
ne motywy usprawiedliwić nie 

są. w stanie." 
Za pomyślny objaw "Gazeta" 

uważa, że wśród ludności budzi 
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się reakcya przeciw uleganiu 
rozkazom niewiadomo przez ko- 

go wydawanym. 
"I nietylko w myślach — po- 

wiada — ale i w czynach pod- 
niósł się ten protest. Bezrobocie 
też nie było tym razem powsze- 
chne. Nie wszyscy teraz pozamy- 
kali sklepy, nie wszyst- 
kie warsztaty stanę- 
ły, nie wszystkie dorożki pozo- 

stały w wozowniach. Widzieli- 
śmy cały szereg przykładów, że 

biedni ludzie, nagabywani do 

porzucenia pracy, odpowiadali 
nagabującym: daj mi jeść, to bę- 
dę świętował ~ i pracowali da- 
lej. , 

"I to właśnie uważamy za 

wskazówkę dodatnią, za objaw 
obudzenia się świadomości zbio- 

rowej tłumu, który za,czy na się 
orientować, że, gdyby chciał, to 

może nie pozwolić narzucić sobie 
tego, czego sobie nie życzy." 

Madziarowie i Polacy. 
Sprawiedliwość nakazuje wy- 

znać, iż Madziar, co do poziomu 
inteligencyi, stoi niżej od Pola- 
ka. Lecz właśnie ta niższość in- 

teligencyi działa w kierunku po- 
litycznym dobroczynnie, chroni 
bowiem od zgubnego rozprasza- 
nia się na rozmaite porywy i ka- 
że trzymać się programów, oraz 

metod przeszłości z odpowied- 
niem uwzględnieniem potrzeb, o- 

raz stosunków chwili obecnej. 
Ta niższość inteligencyi 'chro- 

ni jeszcze od jednego błędu, u 

nas bardzo rozpowszechnionego 
i działającego rozkładowo niby 
trucizna zabójcza. Tym błędem 
urąganie i kalanie przeszłości 
własnego narodu namiętną, nie- 

sprawiedliwą krytyką. W histo- 

ryi Węgier było wiele klęsk, by- 
ło wiele błędów, było wielu zdraj- 
ców, było wielu, którzy zgrze- 

szyli słabością woli, żądzą wła- 

dzy, chciwością złota albo tytu- 
łów i odznaczeń. Nie brakowało 

szlachty, która marnotrawiła ma- 

jątki; nie brakowało arystokra- 
ci, która się wynarodowiła. 

Mimo to w całem piśmiennic- 
twie historycznem węgierskiem 
nie znajdziesz książki, która na 

zimno, bez serca, niby anatom 

ze skalpelem w ręku, obnażałaby 
przed oczyma potomnych grze- 
chy zmarłych pokoleń. Owszem, 
mówi się o tych zboczeniach i 

błędach, ale się mówi z pewną 

miłością i czcią, jak myśli syn, 
który wie, że jego ojciec nie na- 

leżał do świętych. 
Ten i ów powie, że ta cześć dla 

przeszłości, choćby niezbyt czy- 

stej, wynika z samochwalstwa, 
właściwego naturze madziar- 

skiej. Nie! Jest to tylko zdrowy 
przejaw zmysłu samozachowaw- 
czego narodowego. Jeżeli bo- 

wiem nakazujemy społeczeń- 
stwu, aby szło dalej w prac.y na- 

rodowej, jeżeli chcemy asymilo- 
wać żywioły obce (Węgrzy pod 
tym względem mają stosunki po- 
dobne do naszych), jeżeli chce- 

my się oprzeć zalewowi fali ger- 

mańskiej (która Węgrom tak sa- 

mo grozi, jak i nam), toć nie mo- 

żemy i nie powinniśmy plwać na 

ową przeszłość i na tradycye. W 

ten sposób samowolnie kruszy- 
my fundament narodowości: po- 
szanowanie dni ubiegłych. Co ka- 

żemy ludziom kochać, czem bę- 
dziemy przyciągali obcych, c,zem 

się zasłonimy przed wynarodo- 
wieniem, jeżeli będziemy stwier- 
dzali co chwila, że nasi praojco- 
wie byli hultajami z pod ciemnej 
gwiazdy, którzy w spadku mc 

przekazali nam nic innego, jak 
wady i porywy zbrodnicze. 

Biada temu, który w dworze 

węgierskim chciałby mówić o 

przeszłości Madziarszczyzny tak, 

jak u nas po. 1863 roku mówiono 

i pisano o Polsce wieków minio- 

nyc.h. Powiedzianoby z nacis- 
kiem : 

— Pan nie jest dobrym Wę- 

grem ! 

Jest to zarzut najcięższy, jaki 
można zrobić Węgrowi. Ów za- 

rzut, gdy się raz do człowieka za- 

sadnie przyczepi, wykreśla go z 

listy obywatelskiej. Sprawdzili 
to na sobie Stefan Tisza i Dezy- 
dery Perczel, żywi nieboszczycy. 

Płońsk. — Adam Niemirowski 
oddawał się zawsze pracy nau- 

kowej, pisząc w zakresie jurys- 
dykcyi dobrej woli, urzędował w 

sądownictwie przed jego zrusz- 

czeniem i kupił majątek ziemski, 
celem ratowania funduszów ro- 

dzinnych. 
Na wsi przyjmował udział w 

radach familijnych, miewał od- 

czyty na zebraniach obywatel- 
skich i zabierał głos w prasie w 

sprawach lokalnych. Za pomocą 

wielkiej swej biblioteki szerzył 

światło, a potrzebującym nie od- 
: mawiał nigdy rad prawnych. Na 

zebraniach gminnych często by- 
wał, chociaż liczył 65 lat wieku 
i poważne cierpienia nerwowe 

stawały mu na przeszkodzie. Na 

zebranie 25 lutego udał się ze 

świadomym celem, który wyko- 
nał i to jest widoczne, skoro jego 
jednego aresztowano z koła oby- 
wateli tamże obecnych. 

Przybywszy do gminy) udał 

się do naczelnika powiatu i wy- 

jaśnił mu swoje przekonania w 

sposób stanowczy, że protokół 
musi być zredagowany po pol- 
sku, jeżeli włościanie podpisując 
go, powinni treść rozumieć. W 

dalszej rozmowie Niemirowski 
zwrócił uwagę naczelnika, że wła- 
dza nic odtrąca języka polskiego, 

| jeżeli w tymże języku ogłoszony 
jest manifest i na drzwiach gmi- 
ny przybity. Cesarz tytułuje się 
'królem polskim, uznaje tem sa- 

mem lud oraz język, wreszcie, 
niema przepisu wzbraniającego 
używania języka polskiego. 

Następnie wyszedł Niemirow? 
siki na ganek i tam jako człowie- 
kowi staremu podano krzesło, u- 

mieszczono obok stolika, na któ- 

rym spisywano uchwalę. Ponie- 

waż sołtysi nie chcieli przyjąć 
znaczków, wydanych dnia tego 
.poraz pierwszy w urzędowym ję- 
zyku z pominięciem polskiego, 
N. ten fakt w protokóle zazna- 

czył. Na skutek sekretnego rapor- 
tu naczelnika powiatu Strumiło- 

wa, Todgorodników dnia 25 mar- 

ca podpisał wyrok, skazujący 11 

włościan na. areszt, a mianowicie 

9 po miesiącu, zaś dwóch i N. 
na 3 miesiące. Postanowienie to 

ogłoszono w dniu 3° marca i 

wprowadzono w wykonanie dnia 
1 kwietnia. 

Osadzenie w więzieniu płoń- 
skiem p. Niemirowskiego wywo- 
łało poważny wpływ na współ- 
cierpiących Karę włościan i nie- 

wątpliwie dobrze też oddziała na 

uświadomienie ogółu. 
Gdańsk. — Pod tytułem "Dru- 

żba" wyszedł pierwszy numer pi- 
sma. "dla polskich Kaszubów." 

Jest to "dodatek za darmo do 
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raze na mnicsądz i podług po- 
trzebę." Pod hasłem: "Nima Ka- 
szub bez Polonii a bez Kaszub 
Polści" zawiera "Drużba" naj- 
pierw przemowę, w której opo- 
wiada, z czem "Drużba" czytel- 
ników nawiedzać będzie: 

"I wtórzec W om będę to wsze- 

tko do kuuca, 
Co naszy to wtórzą w biesa- 

clze do tuńca, 
Co skarżą sę Bogu w pocerzu 

w koscele: 

I spiewe nobożne, — frantówci 
i trele." 

Dalej zamieszcza "Drużba" ar- 

tykuł "Co to znaczy Kaszuba," 
następnie "Piesnio ludowo z po- 
wiatu kościersc.igo: "Fręc, — 

chłop za innych pięć!", a na koń- 
cu początek poematu Hieronima 

Derdowskiego p-1. "Jasiek z knie- 

ji, Sporo kupka łgorstw kaszeb- 
ściech." 

Format dużej ćwiartki, stron 
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Międry artystami. 
A. do przyjaciela: — ślicznie soole, 

Janku, urządziłeś mieszkanie... Ach! 

widzę także obraz mego pędzla na 

ścianie! Drogo cię kosztuje? 
Przyjaciel: — Ani grosza; tapicer, 

od którego kupiłem meble, ofiarował 

mi go w dodatku do innycii rzeczy 

# -*%r ,—^■ ... 

Ks. B. L. Miller, misyonarz, 
poleca Tonik KOBOLO jako jedynie 
najskuteczniejsze lekarstwo na choro, 
by powstałe z zaziębienia, jak: katar 
żołądka, choroby płuc, nerek, zatwar- 
dzenie, brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowczo wszelkie choroby po- 
wstałe z nieczystej krwi, ponieważ ta- 
kowa gruntownie odświeża i pomna- 
ża, daje swobodny umysł, chęć i siłę 
do pracy. Butelka tego lekarstwa ko- 

sztuje $1.00, .a .nabyć je można we 

wszystkich aptekach, lub u Kobolo 
Tonie Medicine Co. 826 Milwaukee 
ave. Chicago, 111. 

Coal Center, Pa. — Szan. Panie J. 
L. Smith. Pańskie lekarstwo Kobolo 
znacznie ulżyło mi w chorobie, ale już 
mi się kończy (Proszę o przysłaniem! 
jeszcze za 35.00 tego samego lekar- 
stwa Kobolo Tonie, na co posyłam "mo- 
ney order". Z uszanowaniem, J. Bła- 
żewicz, Boz 13. r 

Dr. Weintrnub, 
Wiedeński Spocyalista. 

.CHORZY— 
BĄDŹCIE WYLECZENI 

Czy jesteście zniechęceni dlatego że nie możecie odzy- 
■kać »we stracone zdrowiu? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny i doktorów? Cr.y cierpicie z dnia na dzień bez 
doznania ulgi? Jeżeli tak, to przyjdźciedo mol* a la wam 

pokażą jak mogę 

SST* Leczyć iras abyście zostali wyleezoni. "^a 

W ubiegłych IB latach wyleczyłem więcej mężczyzn 1 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez inoycb doktorów, 
aniżeli jakikolwiek inny specyalista w Chicago. W moim o- 

finie umieszczone aa najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, i co 

zostało liznanem jako korzystne tutaj i w Europie dla lecze- 
nia chorych ludzi, można widzieć w moim ofisio, a ja z mej 

*- 1~ ......X r»l*iłA oKv n. 

strony nie szczęazą czasu, starania ani icosziu hoy «»» '.uHu....w ,— 

sobą cierciąra na jakąkolwiek chorobę przybyła do mojego ollsu na prywatną i poufną naradę; 
nic w»e kosztować nie będzie, a ja przekonam was t.e jestem w stanie wyleczyć was abyście 
pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 

Jeżeli cierpicie na Cbnrobę Źoiąilka, Wątroby lub Bferrk, nio czekajcie, ho monecie dostać 
raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczę was bezpiecznie, niezawodnie ł ezybko. 

Suchoty— tą przestraszającą chorobę, która zabiia więcej ludzi w jednym roku iniźeli 
wszystkie inne choroby razem wzięte, leczę przez wdychanie najnowszego wynalazku, gazu 

Uxy-i>colinonego. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jeet pokrze- 
piony, czujecie się rozweselonymi, oddychacia lepiej, kaszel ustępuje, I po czasie jesteście 
zupełnie wyleczeni. 

Jost to największy wynalazek bieżącego stnlecla, 1 tylko 
ju sani w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego gazn. 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział te dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wielu 

którym przeznaczono śmierć. 
Chorób* Sleiflast— ból w plecach, opadanie macicy, białe opławy, nieregnlarność 1 bole- 

ści w bokach leczę bez operacyi na zaws/.e. 
SprcraJnei Prywatno Choroby Mężczyzn leczę szybko i sekretnie. Nienaturalne wymioty, 

bolesno I częste puszczenie uryny, utrata mę/.kości, są dolegliwości które prędko ustępują 
mojem leczeniem. 

Wh/.Mule Chroniczne Choroby, bc« względu na to czy są zastarzałe lub uporczywe, wy- 

leczę bezpiecznie i na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OPISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, Śro- 
dy Piątki od 9 rano do ^6-tej wieczorom. W Niedzielę od 10 rano do 12 w południe. 

DR. WEINTRAUBi 
Jedyny Polski Specjalista w Chicago, 

195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
W chód na Wabash Ave. Weicie elewator na 5te piętro. 

THŁ OLD WAY 

Żądajcie od swego grosernika funt ^ 

LiiwmoWych 
wmmwt THE NEW WAY 

J.e powidła zrobione eą z dojrzałych oregouskicn siiwen, iaK 

dobrych jak importowane, cukrzone i gotowe do użytku. 

Lamon-Gohl Syrup Co. 
23 W.RantloltóU St. CT/Q4GO, 

Sprzedajemy Story & Clark fortepiany na łatwe wypłaty. Przyj- 
dźcie i zobaczcie nasze §250.00 fortepiany, które równają się jakim- 
kolwiok $350.00 tego rodzaju instrumentom w handlu. 

LWAVKEE AY£.' 

WŁADYSŁAW NOWACZEWSKI, właściciel. 

KRÓLOWA NIEBIOS 
LEGENDY O MATCE BOSKIEJ 

ZEBRANE PRZEZ 

Maryana Gawalewicza 

Z 20 ILLUSTUACYAMI WYKONANEMI 

PRZEZ 

Piotra Stachiewicza. 

Wydanie trzecie przejrzano 
i uzupełnione. 

CENA 83.75. 

NABYĆ MOŻNA W 

Adm. Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. DivIsion St„ 

CHICAGO, ILL. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku ChicagoskiiiL 
.. i-JL.-J.lr :• 


