
Wieści z Ojczyzny. 
z Łonzi. 

Rozruchy w mieście nie usta- 

ją. W dniu i czerwca, w fabryce 
Wulfsona zwrócili się robotnicy 
do zarządzającego p. Kernbauma 

z cennikiem zredagowanym przez 
„Bund", z żądaniem zatwierdze- 
nia go; gdy ten odmówił i zwró- 
cił się do nich szorstko, zgroma- 
dziła się setka ludzi z rewolwera- 

mi, żądając 500 rb. i przeprosze- 
nia ich, czemu p. K. zadość u- 

czynił. W fabryce Gey- 
era wyrzucono i silnie p o- 

turbowano dyrektora} 
Brinkenhofa. Fabryka Szajbe- 
ra wczoraj cały dzień strzeżona 

była przez robotników, którzy 
mieli od niej klucze,uwięziili 200 

urzędników i nikogo nie wpusz- 
czali i nie wypuszczali. Dziś na fa- 

bryce Szrablera i Heintzla wid- 

nieją ogłoszenia o zamknięciu fa- 

bryk i nieuwzględnieniu żadnych 
żądań. Starć z policyą nie było. 
Dziś przestała pracować fabryka 
Poznańskiego. 

Do generał gubernatora war- 

szawskiego wyjechała deputacya 
z prośbą o opiekę, złożona z pp. 

Kiersta, Szajblera, Geyera i Groh- 
mana. 

Strajk rzeźników trwa. Wczo- 

rajsze całodzienne narady w ma- 

gistracie nie doprowadziły do 

żadnego skutku. Rzeźnia odpo- 
wiednich ustępstw poczynić nie 
chciała. Na prośbę łódzkich straj- 
kują rzeinicy z Pabianic i Zgie- 
rza. 

\V tycłi dniach w nocy siedmiu 
strzałami rewolwerowemi zabito 

rewirowego Sołoduchina, powra- 
cajacego z fabryki Ossera, jak do- 

nosi o tern Lodz. Ztg. Robotnicy 
fabryki Heintzla, w Ikzbie tysią- 
ca kilkusiet całą noc nie opusz- 
czali dziśi fabryki. Strajkują pra- 
wie wszystkie fabryki, w więk- 
szości robotniey pozostają na noc 

w fabryce, w wielu sprowadzają 
sobie muzykę, tańczą i bawią się 

wesoła Wczoraj do wyjeżdżają- 
cej na letnie miesiące żony fabry- 
kanta Emila Geyera przystąpiło 
kilkudziesięciu robotników, oto- 

czyło karetę, wyprzęgło konie, a 

kufry kazano odwieźć do domu. 

W fabrycę Szajblera, strajkujący 
robotnicy wynieśli za bramę dyre- 
ktora Karola Kozłowskiego.^ 

Tegoż dnia, o godzinie 9tej po 
szosie rokkińskiej jechał wóz 

z pieczywem. N^p^dło ^ ^ 
dzi, w celach rabunku. Tłum usi- 

łował ratować woźnicę i pieczy- 
wo przyczem jedna osoba zosta- 

ła raniona. Zjawili się natych- 
miast Strażnicy i zatrzymali 
dwóch rabusiów. Gdy wezwany 
do (pomocy patrol prowadził ich 
do czwartego cyrkułu, na ulicy 
Targowej i Głównej ktoś z tłumu 
rzucił kamieniem w żołnierz^. 
Wojsko strzeliło l zabiło dwie 

osoby: Antoniego Wojciszaka, 
żebraka, lat 50 i dorożkarza, nie- 

ujawnionego jeszcze nazwiska. 

Ranny zosta? Szafirowkz w szy- 

ję i w łopatkę. Odwieziono go do 

«t:pitala. 
Na rewirowego A. Polkowskie- 

go napadło na ulicy Aleksandryj 
skiej, naprzeciwko nr. 4 dwóch 
ludzi i jeden z nich ugodził go 
sztyletem w lewą łopatkę. Rana 

ciężka. 
Dnia dzisiejszego, 4 czerwca, 

odbyło się zgromadzenie maj- 
strów fabrycznych w sprawie u- 

stanowienia sądów rozjemczych. 
Zaproszeni byli delegaci robotni- 
cy z fabryk i fabrykanci; z ty.ch. 
ostatnich żaden się nie stawił. O- 

gółem stawiło się osób około 1300. 
Wszyscy bez wyjątku delegaci o- 

barczali majstrów bardzo ciężkie- 
mi zarzutami nieludzkiego kh 

postępowania z Robotnikami. 
Przytaczano dowody przekup- 
stwa, szpiegostwa, uwodzenia 
dziewczyn, dostarczania żywego 
towaru fabrykantom, szpiegowa- 
nia robotnika w jego" pry watnem 

życiu; oddalania go, jeśli "się 
kształcił. 

M aj ster wygodny dla fabry- 
kanta nie może być dobrym; dla 
robotnika i odwrotnie. Nie wszy- 
stkich.. rnajstrów wyrzucaj .-ob ec- 

nie, czego dowodem, że na 1,350 
w mieście naszem spotkał ten los 
zaledwie setkę. Długo tajone ża- 

le, nienawiści, gorycz i ucisk 
wybuchnąć nareszcie musiały. 
Produkcya ipracy i wytwórczość 
przemysłu zależy od sił i zdrowia 
robotników, więc jak z ludźmi na- 

leży się z nimi obchodzić. We 

wszystkich mowach majstrowie 
bronili słabo swego stanowiska, 
zaznaczając, że dola ich jest rów- 
nie ciężką, że choć zarabiają wię- 
cej, niż robotnicy, ale jeszcze cię- 
żej pracują,że winni są złego ob- 
chodzenia się, ale cięży na nich 

za wszystko odpowiedzialność 
przed fabrykantem. Rezultatem 

rozpraw było jednomyślne odr- 
rzucenie stądów rozjemczych, na 

zasadzie tego, iż nikt w obecnym 
ustroju państwowym nie może 

polegać na nietylkalnośd człon- 
ków sądu, jak to się zdarzyło w 

zakładach putiłowskich, gdzie 
członków sądu zaaresztowano. 

Delegaci robotników przy gło- 
śnych protestach przeciw sądom 
opuścili £&lę, wobec czego dys- 
kusya nad wnioskiem upadła. 
Zgromadzenie, jakkolwiek celu 
nie osiągnęło, miało jednak donio- 
słe znaczenie, albowiem wzbu- 
rzone umysły mogły się wypo- 
wiedzieć. Należy się spodziewać, 
iż stosunek majstra do robotnika 
ulegnie pewnej zmianie na lepsze. 

Gniezno. — W niedzielę, dnia 
28 maja o godz. ? po południu 
odbył się na sali Domu katoli- 

ckiego wiec szewców, zwołany 
przez zarząd filii szewskiej Pol- 

skiego Związku Zawodowego w 

Gnieźnie. Przemawiał na nim p. 

Małolepszy, delegat Związku z 

Poznania, referując o stosunkach 
zarobkowych, które tu u nas', a 

zwłaszcza w zawodzie szewskim 
są nader opłakane. Mówca w pół- 
godzinnym, jasnym i treśiciwym 
wykładzie wykazał potrzebę zor- 

ganizowania się, celem położenia 
tamy wyzyskowi, który jak rak 

toczy siły fizyczne nasfcego pol- 
iskiego robotnika nie dając mu 

odpowiedniego wynagrodzenia za 

swoją pracę, którą musi wyży- 
wić siebie i całą. familię, 

Przewodniczący podziękowaw- 
szy w kilku serdecznych słowach 

prelegentowi, otworzył nad wy- 
ikładem dyskusyą, która, ze stro 

ny zebranych nader ożywioną by- 
ła. Po dość długich debatach 
zamknięto dyskusyą, wyłącznie 
zmierzającą do wspólnego zor- 

ganizowania się. 
Wiec zakończono okrzykiem: 

"Niech żyje stan szewski, niech 
żyją jego przedstawiciele!" 

Pińsk. —Czynią się tutaj moż- 

liwe przygotowania do walki z e- 

pidemią. Tworzy się sanitarna 
komisya z przedniejszych obywa- 
teli miejskich złożona. Pełen e~ 

nergii lekarz dr. Bądzkiewicz za- 

jął się urządzeniem baraicu dla 

cholerycznych iprzy tutejszym 
szpitalu ziemskim. Urządza ró- 

wnież wykłady zastosowywania 
pierwszych środków ratunko- 

wych swym i podwładnym szpi- 
talowi tutejszemu felczerom i a- 

kuszerkom. Czy minie nas- zło?,.. 

Poważną przeszkodą w tym 
względzie stanowi smutna okoli- 
czność, iż Pińsk pozbawionym 
jest wody. Woda z Pny syste- 
matycznie zatruwana przez 
wszelkie miejskie brudy nie daje 
żadnej rękojmi do utrzymania or- 

ganizmu w stanie odporności. 
Nad Piną,dzięki energii i pra- 

cy naszej filantropki, p. K. Skir- 
imunt, stanęła ochronka dla dzie- 
ci. Pokoiki obszerne, o wysokich 
sufitach mieszczą do 30 dzieci; 
pełne słodyczy i poświęcenia oso- 

by mają pieczę o ich życiu, zdro- 
wiu i moralności. 

Ks. dziekan Kucharski opusz- 
cza Pińsk, z powodu nadwątlo- 
nego zdrowia. Miejsce dziekana 
ma objąć ks. Wójcik z witebskie- 

g°. 
Pierwszy maja minął spokoj- 

nie. Do pracy nikt nie poszedł, 
lecz wszystko odbywźło się w 

milczeniu. v 

Kraków. — Założona w f. 1902 
w Krakowie przez Wincentego 
Lutosławskiego "Eleuterya", 
wyzwoliwszy się z pod wpływów 
sekciąrskięh, krępujących jej 
działalność czczemi formułami, 
liczy dziś kilka tysięcy członków. 
Krakowski jej oddział ma około 
tysiąca, lwowski około J»50Q 
członków, we wszystkich wię- 
kszych miastach i miasteczkach 
potworzyły się jej oddziały filial- 
ne, szerzące z najlepszym skut- 
kiem ruch wstrzemięźliwości nie- 
tylko wśiród inteligencyi i miesz- 
czaństwa, ale i wśrócj warstw ro- 

botniczych i młodzieży. 
Odbyty w dniach 3 i 4 b. m. w 

Krakowie zjazd abstynentów 
polskich był wielkim przeglądem 
sił dotychczasowych pod sztan- 

darem ^wstrzemięźliwości zgro- 

madzonych. 
Obrady zjazdu poprzedziło 

walne zgromadzenie delegatów 
„Eleuteryi" ze wszystkich stron 

kraju. Przybyło ich 40 z 9 kół 

„Eleuteryi" reprezentujących 61 

głosów. Każdy głos reprezentan- 
ta wyobraża pełnomocnictwo 50 
członków. Na zgromadzeniu wy- 
brano komisyę statutową i wnio- 
skową, które przygotowały mate- 

ryał dla zjazdu delegatów, oraz 

powzięto szereg uchwał,, będą- 
cych podstawą dalszej akcyi To- 

warzystwa wstrzemięźliwości. 
Jeden z tych wniosków doty- 

czył istoty i celów „Eleuteryi" i 

podniósł w formie zasadniczej, że 

Eleuterya nie sitoi w żadnym 
związku z masoneryą, ani z ża- 

dnem towarzystwem tajnem, ani 
samo takiem nie jest, ale, że ma 

ona na celu szerzyć zasady zu- 

pełnej wstrzemięźliwości od na- 

pojów alkoholowych za ipomocą 
środków, statutem wskazanych a 

przedewszystkiem siiłą własnego 
.przykładu. 

Z innych uchwał, powziętych 
na zgromadzeniu delegatów „E- 
leuteryi", zasługuje na zaznacze- 

nie uchwćla oddziału krakow- 

skiego, aby W9zelkiemi siłami 
zwalczać projekt przedłużania 
propinacyi po za rok i9IO> oraz 

wniosek dr. Z. Golińskiej Da- 

szyńskiej, aby iprzez zakładanie 

publicznych bibliotek po wię- 
| 'kszych miotach prowincyonal- 

nych Galicyi podnosić poziom 
kultury społeczeństwa. 

Obrady właściwego zjazdu 
delegatów „Eleuteryi" i zwolen- 
ników idei wstrzemięźliwości od 
alkoholu toczyły się przez dwa 
dni w sali rady miasta. 

o 

Zegar bez wskazówek. 

Już od lat kilku w kiosku, umie- 
szczonym śród parku Ujazdow- 

| skiego, budzi wielkie zajęcie ze- 

gar, który ma pewne podobień- 
stwo do kalendarza ściennego, 
zamiast bowiem ta,rczy z liczbami 
i skazówek, pokazuje wypisaną 
godzinę i minutę na karteczkach, 
zmieniających się co minuta. O- 
tóż są już takie same zegary po- 
kojowe. 

Widzimy na rysunku, że godzi- 
ny i minuty wypisane są na kar- 
teczkach, przytwierdzonych do 
dwóch ruchomych bębenków: 
wyższy, wskazujący godziny, o- 

braca się wolniej niższy z ozna- 

czeniem minut—prędzej. Po uka- 
zaniu się 6otej minuty, na wyż- 
szym bębenku kartka się odwra.ca, 
odsłaniając drugą z następną go- 
dziną. 

Cały mechanizm jest prosty. 
Zegary bez wskazówek zape- 

wne się prędko rozpowszechnią, 
jako nowość i ponieważ dogadza- 
ją one lenistwu człowieka, który 
ma odrazu wypisaną godzinę i 

minutę. Pod względem- estetycz- 
nym jednak nie dorównały jesz- 
cze zegarom dotychczasowym, 
posiadającym tarczę i wskazówki. 

—— o 

żyd polityk. 
— Wiecie co, Mojsie, ja się bardzo 

dziwię, że na .wojnę morską, puszcza 
się bardzo nowe i bardzo kosztowna 
okręty.... 

— Czy wyście zwaryowall, Jojne, 
czy co? Jak wy możecie mówić coś 

podobnego? 
—. No tak! Przecież w te okręty to 

się strzela i onei potem idę. do wody... 
To przecież byłoby ekonomiczniej, że- 
by sobie ginęły stare i bardzo tani© 
okręty.... < • 
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DZIENNIK CHICA009KI 

itj&łe wychodzi o 8-mlu ttronlcoeh. 

NA PAMIĄTKĘ "NAJSZCZĘŚLIWSZEGO DNIA W ŻYCIU." 

PRZEŚLICZNY UPOMINEK DLA DZIEWCZĄT 
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERW8ZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

Książka, która na całe życie Stanowić będzie klejnot drogi, z której serce 

dziświcy, serce kobiety, zaczerpnąć może niejedną pociechę i osłodę, a umysł 
niejedną naukę. 

Królowa 
NIEBI05 

CZYLI 

Legendy o Matce Boskiej 
Na Ziemi—W Niebie—i—Z Nieba, 
spisane przez poetę i powledcio-pi- 

aarxa M. Gawalewlcza 1 ozdo- 
bione 20 śllcsneml ilu- 

stracyaml artysty ma- 

larza. Piotra 
Stachiewlcza. 

Książka to większego formatu, 9$x6£ cali, pięknie oprawiona; złocone 
brzegi. Druk wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze. 

87 przecudnych legend o życiu, chwale i łaskach Najświętszej Pa* 
nienki, Dziewie Królowej, stanowią treść tego wspaniałego dzieła, Niezró- 
wnanego jako Dąr Pamiątkowy. 

CENA $3,75.— 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTHACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO,141—143 W. Oivl$ion St„ CHICAGO. 

Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy wybór41 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdźcie do 

M. DROZDOWICZA, 
500 Milwaukee Ave., naprzeciwko Elston Ave. 

"Wybór jego składa się z 35000 kapelu- 
szy. Po co chodzić po Innych sztorach 1 

czas marnować, kiedy dostać możecie od 

razu co chcecie i to po tych samyoh ce- 

nach, jakie te mało sztory mnie płaold 
muszq. Jak każdemu wiadomo, mam 

największy hurtowDy skład kapeluszy 
damskich w Ameryce. U mnie stale pra- 

cujo od 50 do 60 ludzi. Przyjdźcie wczo- 

óni* a unikniecie natłoku. Sprzedaję 
modne damskie kapelusze po $2.50 za 

któro w iDnych aztoruch Żndają |Q.OO. In- 
no kapelusze damskie sprzedają Btóaua- 
kowo tanio. 

» 
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THE KEMLER 
LUMBER CO. 
Południowo zachodni 

róg Division i 
Halsted ulic. 

Lacki, Dachówki, ftp. 
8przedHjemy wszelkiego ga- 
tunku drzewo do budulcu, 
itp., po najniższych cenach. 

Prosimy zgłosić się osobiście lub zawołać 

nos telefonem North 807. 

LOUIS J. MEYER, 
zarządca. 

-ASYNA RUPTURE 
uaługl Polukńw. 

moina tera?: ta połową coiy kupić wproat 
7. fabryki. Zaatoaowimio i sbad <ni • przea 
najdoświidc/.eńa/.ych bandatj stów dla <inm 

1 mążczyza Jeat bezpł'tne. Prznszło Ł0,0 0 zado- 
wolonych kostumerów obecni# no.»K<ł naazt paar. 

HOTTINOER TRUS8 FACTOKY 
465 MIHVAL'KKK AYENUK. rOz ClUcnco Avenu*., »w rięirn. #cmcir — 

Otwarto codzienni® od Otej r«no do «tf j wieczorem. W nltdzlclą od 6teJ r*no d» 7mrJ wieczorem. 

FI LOTE A 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA POBOŻNEGO 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA SALEZYUSZA 

Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny. 

Cena 50c. 

DO NABYCIA W ADMINISTHACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 
14-1-143 W. DiTbion 8t., CHICAGO. 

I 

Św. Wincenty nakarmiliby sierotki. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piv»k P. t. "SIEROTA" p» kor*YŚĆ 
!iurot«k polskich pooopiekaSW.WrNCKNTEGO. 
To piaemko powinno znajdować się w każdym 
polskim domu. Zapronumtrować motna k:iźd<ego 
czasu od początku bifżnceeo roku. Piszcie p > 

numer okazowy, którv cnetnia wysyłamy za dar 
Uło. Adrea: "SIKKGTA" 

iU JNGRAHAłl ST., CHICAGO, ILL. 

Hala Schoenhofena, 
Pienrszotttdna 

Restinraeya 
i Bufet. 

TlalA wlekąc* I mniejsza do 
przedstawień, balów, we«*l i 
obchodów. Dwie knyjlelnie. 
KAliÓL RICHTER, 

876-880 lilwiatn AT®. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? • 

NA ŚLUB 1 to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jcat za- 

jęta przygotowywaniem 8lq 
do trj uroczystości, jeżeli za 

tanie pieniądze można dust<<ć 
drukowanych tyle, ile po- 
trzeb*, b-« prucy 1 kłopotu? 
Przyjdźcie do drakami 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a pokatemy wam rozmaito 
bardzo gustowne gatunki 
papieru na zaproszenia do 

wyboru. Na żądanie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. Dmaion Si 

Ofis otwarty co wie- 
czór do fodz. 8mej. 

■ 
' 
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