
Wieści z Ojczyzny. 
RUCH NARODOWY NA „ 

LITWIE. 
''Nowa Reforma" zamieszcza 

ciekawą korespondencyę z Wil- 
na, w której charakteryzuje oży- 
wienie społeczeństwa na zie- 
miach litewskich: 

''Szczuplutkie ulgi dla języka 
polskiego, jakie zawiera ukaz car- 

ski, przyczyniły się do tego, że 

Polacy przestali się czuć paryasa- 
mi, że mowa polska poczęła się 
rozlegać głośno tam, gdzie do- 

tychczas tylko szeptano po pol- 
sku. Powoli zaczęły się ukazy- 
wać szyldy polskie, nad sklepa- 
mi, polskie ogłoszenia, polskie 
klepsydry. Zakrzątnięto się o- 

koło przedstawień teatralnych 
s w języku polskim i uzyskano po- 
rwolcmc na występy artystów 
warszawskich. Rozpoczęto stara- 

nia o uzyskanie możności założe- 
nia prywatnej szkoły polskiej, na 

razie na 500 dzieci. Jednem sło- 
wem polskość w Wilnie poczyna 
stawiać pierwsze kroki po tylo 
Letniej przerwie. Nic dziwnego 
że kroki te są jeszcze słabe, gdyż 
społeczeństwo polskie na Litwie 
odzwyczaiło się już od ich sta- 

wiania. Ale nie ulega wątpliwości, 
że dalsze kroki już będą raźniej- 
sze, energiczniejsze, mamy tu bo- 

wiem sił niemało, ale zardzewia- 
ły one wskutek ćwierćwiekowej 
prawie bezczynności. 

Analogiczne objawy ożywienia 
się żywiołu polskiego dają się spo- 
strzegać i w stolicy Białej Rusi, 
Mińsku. I tam rozpoczęto stara- 

nia o teatr polski i dziennik pol- 
ski. I tam poczyniono pewne kro- 

ki w celu wprowadzenia w życie 
praw języka polskiego. Mińsk,sta- 
le konkurujący z Wilnem, z pe- 

wnością nie da się stolicy Litwy 
w tym kierunku prześcignąć. 

W społeczeństwie polskiem Li- 

twy budzą się nowe aspiracye po* 
1 tyczne, tworzą się gurpy i kół- 

ka o rozmaitych programach, po- 

czynają się wcielać w życie róż- 

ne poglądy. Tutaj wyraźnie wy- 

stępuje odmienne postępowanie 
żywiołów polskości w Wilnie i 

Mińsku. Podczas gdy inteligen- 
cya polska Wilna stoi na gruncie 
autonomii i odrębności zupełnej 
Litwy, mieszkańcy Mińska są 

bardziej umiarkowani. Wilno 

chce prowadzić politykę Litwy 
całkowicie samodzielnie. Mińsk 

koordynuje się z liberalnym ru- 

chem rosyjskim. Wilno ogląda 
się bardziej na },Varszawę, Mińsk 
na Petersburg, paru zjazdach 
które się tu niedawno odbyły w 

celu wyjaśnienia, jakiemi droga- 
mi ma podążyć polityka Litwy, 
przedstawiciele Mińszczyzny wy- 

stępowali ri wyodrębnieniem 
Białej Rusi (gub. mińska, witeb- 
ska i mohylewska) ze specyal- 
nym sejmem w Mińsku. Wileń- 

czycy natomiast wysuwali dąże- 
nie do autonomii Litwy history- 
cznej, jako całości. Zresztą pro- 

gramy ogólno polityczne po- 

szczególnych grup, które się do- 

piero rodzą, nie zdążyły się jesz- 
cze skrystalizować, gdyż w grun- 
cie rzeczy na Litwie niema jesz- 
cze żadnej partyi politycznej w 

ścisłem tego słowa znaczeniu. Na 
razie można mówić jedynie o 

grupach, których wpływ organi- 
cza się niezbyt szerokim terenem. 

Taką np. grupą jest frakcya in- 

intelgencyi polskiej, która prze- 

prowadziła małą rezolucyę w tu- 

tejszej radzie miejskiej z okazyi 
nowych wyborów. Grupa ta, z ad- 
wokatem Sumorokiem na czele, 

oparła się na żywiole rzemieślni- 
czym i drobno przemysłowym, 
co pozwoliło jej wyprzeć z Rady 
miejskiej tzw. '"Kataryniarzy" 
(uczestników owego sromotnego 
hołdu przed pomnikiem Katarzy- 
ny). W ten sposób partya kon- 

serwatywna, składająca się z 

przedstawicieli wyższych urzędni- 
ków Banku ziemskiego i szlach- 

ty, poniosła zupełną porażkę. Do 

Rady miejskiej weszła garść ży- 
wiołów szczerze postępowych. 
Przy tej sposobności odnowienia 
składu Rady miejskiej, postępow- 
cy zwiększyli liczbę radnych miej- 
skich Rosyan z dwóeh na czte- 

rech. Obecnie więc cala Rada 

składa się z 54 Polaków, 4 Ro 
syan, 2 Litwinów, 2 Niemców, 1 

Białorusina i 1 Karaima. Żydzi, 
stanowiący więcej niż połowę lu- j dności Wilna nie posiadają pra- ; 
wa wyborczego, tylko guberna- j 
tor mianuje radnych żydów w li- 
czbie 10 prc. radnych chrześcian. 

Według wszelkiego prawdopo- j 
dobieństwa żydzi uzyskają nieba- j 
wem prawo wyborcze na równi z 

ludnością chrześciańską. Wpłynie 
to bardzo niekorzystnie na intere- j 
sy nasze, gdyż na Litwie żydzi, 
pomimo barbarzyńskich prześla- 
dowań Rosyi, są zrusyfikowani, 
i jak słusznie powiada korespon- 
dent, są na Litwie poza kolonią 
czynowników 'jedyną ostoją ro- 

sy jskości." 

Mińsk. — Gubernator miński, 
szambelan Dworu, Kurdów, wy- 
słuchawszy, jak pisze "Biełorus. 

Wiestnik" raportu policmajstra 
Hoffenberga, w sprawie projekto- 
wanego teatru polskiego w Miń- 

sku, pozwolił w sezonie letnim 

na szereg przedstawień w języku 
polskim i na przyjazd w tym ce- 

lu trupy warszawskiego teatru 

Ludowego. Niezależnie od tego 
gubernator pozwolił na zorgani- 
zowanie przedstawień polskich i 

w sezonie zimowym, pod warun- 

kiem jednak, aby trupa polska i 

rosyjska występowały na prze- 
mian, każda co drugi dzień. 

"Decyzya- nowego naczelnika 

gub., piszą "Bieł. Wied.", niewąt- 
pliwie spotka się z wielkiem u- 

znaniem miejscowej ludności'.. 

"Biełoruskij Wiestnik" pisze, 
że gubernator zgadza się na to, 

by sklepy miały na szyldach na- 

pisy polskie, byleby równolegle 
widniały napisy rosyjskie. 

Warszawa. — Dnia 30 czerwca 

w kościele w Mokotowie, o godzi- 
nie 10-ej zrana, jako w doroczne 

przypadające święto i\vjsłodsze- 
go Serca Jezusowego, przed ołta- 
rzem czci tegoż Serca poświęco- 
nym, kapłan unicki ks. dziekan 

Władysław Zatkalik, odprawił 
pierwszą, po latach trzydziestu, 
mszę św. w języku słowiańskim, 
według obrządku wschodniego. 

Po mszy św. sędziwy celebrans 

odprawił nabożeństwo do Serca 
Pana Jezusa i Najświętszej Maryi 
Panny, lecz już w języku polskim, 
zrozumiałym dla licznie zebra- 

nych wiernych, którzy szczelnie 

pomimo dnia powszedniego za- 

pełnili świątynię mokotowska, 
.pragnąc ujrzeć pierwszy raz w 

życiu, nigdy przez siebie nie wi- 

dzianą ceremonię religijną. 
Przemyśl. — Ubiegłego tygo- 

dnia było miasto nasze widownią 
dość przykrych zajść i scen, wy- 
wołanych zupełnie błahym wy- 

padkiem, nie dającym, bynaj- 
mniej powodu do tego rodzaju 
ekscesów, jakie miały miejsce 
dnia 1 i 2 to jest w sobotę i w 

niedzielę bm. Sprawa przedsta- 
wia się jak następuje: W sobotę 
1 bm. wieczorem rakarz miejski 
łowiąc psy w śródmieściu zarzu- 

cił pętlę na psa, stojącego na tro- 

tuarze powyżej starostwa, za 

którym ujął się młody, przecho- 
dzący tamtędy izraelita, usiłując 
go odbić. Między nim a rakarzem 

wywiązała się sprzeczka, w cza- 

sie której zażądał rakarz od w 

pobliżu stojącego policyanta przy- 
aresztowania przeszkadzającego 
mu w wypełnianiu swej czynno- 
ści. 

Policyant uczynił zadość we- 

zwaniu, lecz gdy aresztowany 
stawiał opór, a następnie chciał 

się ratować ucieczką, wezwawszy 
na pomoc kilku żołnierzy począł 
go ścigać. Wyczerpany ze znuże- 

nia i z przestrachu upadł ścigany 
na ziemię i zemdlał. Z polecenia 
dr. Manheima zaniesiono go do 

poblizkiego magistratu, celem 

przywrócenia go do przyomności. 
Tymczasem ogromny tłum ludzi 

począł gromadzić się przed magi- 
stratem i zalał całą przestrzeń 
rynku. Oburzenie rosło wśród tłu- 

mu, gdyż uporczywie utrzymy- 
wała się wersya, że policyant o- 

pornego aresztowaniu ciąwszy 
szablą, zabił na miejscu. Sytuacya - 

była groźną. Węzwan^r silny od- 

dalał policyantów z komisarzem 
M-f~ i-""-: *n*.-:?;-. .. 

na czele zaczął rozpraszać tłum 

płazując szablami. Wywiązała 
się bójka. Przez chwilę migały w 

powietrzu szable i laski. 
Kilka osób aresztowano i do- 

rożkami odwieziono do policyi, 
między innymi dwóch akademi- 
ków ruskich pp. Sz. i M. za sło- 
wną i czynną zniewagę policyi, 
poczem ich jednak po wylegity- 
mowaniu wypuszczono na wol- 
ność. 

Wezwana tymczasem telefoni- 
cznie ze szpitala budka ratunko- 
wa zabrała rzekomo zabitego pod 
osłoną policyi do szpitala. W 
ślad za nią szedł ogromny tłum 
ludzi złożony wyłącznie prawie 
z żydów z pieśnią "Czerwony 
sztandar" na ustach. I tu zaczę- 
ło się formalne oblężenie szpita- 
la. Gawiedź usiłowała wtargnąć 
do wnętrza, aby zobaczyć zabite- 

go przez policyanta. 
Krzyki, piski, hałasy, szturm i 

grad kamieni ponawiał się co 

chwila. Najlepsze wyobrażenie o 

tem daje fakt, że ciężko chorzy 
w szpitalu podostawali większej 
gorączki, a pozostający w lecze- 

niu nerwowy nauczyciel ludowy 
P. T. dostał napadu szału. Poli- 

cya pilnowała szpitala do godzi- 
ny 4 rano. 

Pod nieobecność tejże tłum w 

przekonaniu, że zarząd szpitala w 

porozumieniu z policyą ukrył 
rzekomo zabitego, uzbrojony w 

siekiery i kamienie przypuścił w 

niedzielę ponowny szturm do 

szpitala. Wtargnięto na mury a z 

dachów poblizkich domów rzuca- 

no kamieniami. Całą noc stały w 

podwórzu szpitala posterunki po- 

licyi. 

DO BOGA. 

W Bibliotece Jagiellońskiej znajduje 

się wiersz Tadeusza Kościuszki, napi- 
sany 1792 roku, pod wpływem ówcze- 

snych wypadków w kraju: Wiersz ten 

brzmi jak następuje: 
Do Ciebie, Panie, wznosim nasze mo- 

dły, 

Spuść karę na ten związek ludzi po- 
dły, 

Niechaj po ziemi ojczystej s.wobodnio 
Nie chodzą zbrodnie. 

Widzisz o Boże, shańbione kościoły, 
Widzisz polegiych rycerzów popioły, 
Wozisz po kraju zewsząd mordy sro- 

gie, 
Rozpacz i trwogę. 

Bzieła to smutne jest dziełem prze- 
mocy, 

Przyszedł w kraj, dziki mieszkaniec 
z północy; 

Przyszedł, by prawa ludu Twego z har- 

dą 
Deptał pogardą. 

Lecz któż uwierzy, znalazł się tak po- 
dły 

Czci i mienia Polaka niegodny, 
Który przed obcym despotą się modlił, 

By kraj swój spodlił. 

Miecz przodków jego, dany ku obronie 

Utopił zbrodzień w matki swojej łonie, 
A na swych braci, na lud ponękany 

Włożył kajdany. 
✓ 

żołnierz nie liczbą, ale .wielki męs- 
twem, 

Okrył się sławą, pamiętny zwycię- 
stwem. 

Nie broni ani męstwa swego wadą 
Lecz poległ zdradą. 

Boże, patrz na tę postać Twego ludu. 
Twej to litości, Twego trzeba cudu. 
Wszakże nas Twoja i^ęka, wielki Boże 

Podź.wignąć może. 
T. Kościuszko. 

u 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Baltic z Liverpoolu. 
Liverpool: Majestic z N. Y. 

Neapol: Prinzessin Irene z N. Y. 

Odeszły: 
New York: Deutschland do Ply- 

mouth, Numidian do Glasgo;w. 
Queenstown: Teutonic do N. Y^, 

Westernland do Filadelfii. \ 
Liverpool: Canada do Montrealu, 

Victorian do Montrealu. 

o 

Z rozmów piknikowych. 
On: — Burza była straszna; 

spodziewałem się, iż lada chwila pio- 
run uderzył w to drzewo, pod którem 
się schroniłem.... 

Ona: — Więc czemużeś pan nie sta- 

nął pod innem drzewem?..... 

Will. TIMMERHOFF,' 
Fabrykant t ^ Skład hurtów. 

ss CYGAR 
1112 N. Kedzie Ave,f 

CHICAGO, ILLINOIS. ! 
i 

Htu Wun T.tS * 
Duża i wygodna hala do zabaw, wesel 1 pasta* 

dzeń. n>7.i6wnaoa do pr/«d»t*wt~A testml&ycfc, 
mn zunełate nową soeneryą. także do wcmI po- 
niatj-i osobną halą do jtdsoń wraa ii koCAnt* 
Ceny prrystąpne. Zctos 6 -ią do Zarządrcy 

A, Urbańskiego, Ł1i«£i hjc. 

NA PAMPĘ "NAJSZCZĘŚLIWSZEGO ON1A W ŻYCIU." 
~. 1 V .■ ii 

PRZEŚLICZNY UPOMINEK DLA DZIEWCZĄT 
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

Książka, która na całe źyde stanowić będzie klejnot drogi, z której sefce 

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

f Królowa 
NIEBIOS 

CZYLI 

Legendy o Matce Boskiej 
Na Ziemi—W Niebie—i—Z Nieba, 
spiBane przez poetę I powieścio-pi- 

earzH M. Gawalewlcza i ozdo- 
bione 20 śllczneml ilu- 

6tracyaml artysty ma- 

larza, Piotra 
Stachlewlcza. 

Książka to większego formatu, 9łx6J cali, pięknie oprawiona; złocone 
brzegi. Drak wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze. 

37 przecudnych legend o życiu, chwale i łaskach Najświętszej Pa- 
nienki, Dziewic Królowej, stanowią treść tego wspaniałego dzieia, Niezró- 
wnanego jako Dąr Pamiątkowy. 

■ CENA $3.75.- ■ 

NABYĆ MOŻNA W ADMINI8THACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO,141-143 W. Diyision Sf„ CHICAGO. 

ALBUM 

Królów 
Polskich 

ZBIÓR PORTRETÓW 
WYKONANYCH 8PE0YALNIK 

DLA 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO. 

Zawiera 42 portrety (format 12^x18^) wykonanyoh w dwóch 
kolorach na papierze welinowym, oraz 14 stron 

teketu życiorysów Królów Polskioh. 

Oprawny w płótno angielskie ze złotym tytułem na okładoft. 

Album ten powinien znajdować slq w każdym domu Polskim. 

CENA $3.50. 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CBICACOSklEfiO, 
M1-M3 V. Ditisioo St, CH1CAS0, UL 

Dr. M. P. KOSSAKOWSKI, 
Mieszka i ordynuje w swoim oflsie pod n "nerom 

7O0 KTOblis TT1 w domu p. J. Szymczaka. 

GODZINY: Do Siej rano, | 
od felej do 4teJ po 
południu i od fmej 
do 9tej wiecaorem. 

TRŁKFOH H09H0B Iłl I 

Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagoskim. 
1 
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Wasze Oczy 
mogą być wyleczone 
bet noża przez Car- 
tera Metodq Abaor- 
btjąćą,któfą odostó- 
tnich lOelu lat cię 
poeta goje 

Dr. F. 0. Carter, 
Specjalista Ócz I Ua2®. 
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