
Z ZIEMJMICH. 
Kowno. — Ogólnikowo nasze 

notatki o zaburzeniach w Ko- 

wnie, uzupełniamy- następujące- 
,mi szczegółami; 

W d. 7 b. m., o godzinie 6 wie. 

czorem, kiedy pierwsza partya ro- 

botników wychodziła z fabryki 
Rekosza, nastąpiło starcie pomię- 
dzy nimi a- przejeżdżającymi trze- 

ma dragonami ęgo pułku Eliza- 

wctgradzkiego. Dragonom zda- 

wało się, że robotnicy, którzy o- 

puszczali fabrykę ze zwykłem w 

takich razach okrzykiem po u- 

kończeniu pracy "Basta!" — do- 

puszczają się zamieszek. Wów- 

czas jeden z nich zsiadł z konia, 
wycelował i zabił "przypadkiem" 
przechodzącą staruszkę Juszkie- 
wiczową, matkę dwóch robotni- 
ków fabryki Rekosza. Następnie 
drugim wystrzałem, skierowa- 

nym we wrota fabryki zabito na 

miejscu woźnego tej fabryki Le- 
oftowicza. Kula trafiła go w czo- 

ło nad okiem i utkwiła w mózgu. 
Zabity Leonowicz oddawna pra- 
cował w fabryce Rekosza jako 
ślusarz. Kiedy maszyna urwała 
mu palce u prawej ręki, miano- 

wano go woźnym przy fabryce. 
Na miejsce tragicznego wypad- 

ku przybyli robotnicy z fabryk 
Tilmansa, Szawała, Schmidta i 

innych. Wkrótce przybył tam 

także gubernator, Wierowkin, a 

następnie naczelnik gubernialne- 
go zarządu żandarmeryi N. A. 

Szlichting i pomocnik policmaj- 
stra, Sułkowski, Na prośbę robo- 

tników gubernator odesłał nie- 

zwłocznie szwadron dragonów, 
przez godzinę prawie namawiał 
do uspokojenia się wzburzonych 
robotników i do pozostawienia 
władzy prokuratorskiej i policyj- 
nej przeprowadzenia śledztwa co 

do zajścia, przyrzekając ukaranie 
winnych. Niemniej wzburzony 
tłum pobił doraźnie kamieniami 
urzędnika policyjnego Dmitrie- 

wa, oraz rzucono kilka kamieni 
na pomocnika policmajstra. 

W stosunku zaś do gubernato- 
ra, P. W. Wierowkina, nie było 
żadnych czynów wyzywających z 

niczyjej strony. I 

Kowno. — Rosyjska agencya 
telegraficzna nadsyła następują- 
cą depeszę z Kowna, stolicy 
Żmudzi: We środę, ęgo b. m. od- 

bywał się w Kownie pogrzeb 
dwóch robotników, których pija- 
ny dragon, w przystępie szału o- 

pilszego, zastrzelił na ulicy. Po- 

nieważ robotnicy ci byli katolika- 

mi, przeto pogrzeb ich odbył się 
na cmentarzu katolickim. Niesły- 
chane tłumy ludu brały udział w 

tym pogrzebie, a na grobie tych 
ofiar nieszczęśliwego wypadku, 
kiedy się księża oddalili, przyszło 
do rewolucyjnych manifestacyj. 
Rozmaici młodzi ludzie przema- 
wiali w języku polskim, lite w- 

skim, rosyjskim i żydowskim. Po 

pogrzebie ludność spokojnie się 
rozeszła. 

Poznań. — Komendant pułku 
huzarów nr. 3, pułkownik Ken- 

szycki podał się do dymisyi. Puł- 
kownik ten sprzedał niedawno 

temu swe dobra Polakom. Gaze- 

ty niemieckie rozpisując się o 

tem, zapytują, czy ta dymisya 
pułkownika jest następstwem 
mowy cesarza, który, jak wiado- 

mo, ostrzegał Niemców, żeby bez 

potrzeby nie sprzedawali ziemi, 
ale żeby stali wytrwale w dzielni- 

cach polskich, jak żołnierz na po- 

sterunku. Niektóre gazety twier- 

dzą, że pułkownik już dawniej 
nosił się z myślą ustąpienia i był- 
by podał się do dymisyi, choćby 
cesarz nie był swej mowy w 

Gnieźnie wypowiedzieł. Która z 

tych wiadomośici jest prawdziwą, 
trudno stwierdzić. Ale prawdą 
jest, że cesarz ostrzegał Niem- 
ców przed sprzedawaniem ziemi, 
i drugą prawdą jest, że pułko- 
teraz wręczył prośbę a dymisyę. ! 

o 

ŹTO BUNTUJE CHŁOPÓW 
W POLSCE? 

Z gubernii łomżyńskiej piszą j 
do "Gazety Polskiej" w Warsza- 
wie: -r 

Przez długi czas nie byłe?' w 

naszym powiecie żadnych ruchów 
agrarnych, a i dziś to co się dzie- 

je, niewiadomo jak nazwać? Po- , 
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wiat mazowiecki zamieszkany 
jest przeważnie przez ubogą za- 

grodową szlachtę, która własną 
ręką uprawia rolę. Jest ona tylko 
obecnie wyzyskiwana przez mnó- 

stwo włóczęgów, których musi 

karmić, a niejaz dla pozbycia się 
i groszem zasilić. Ludzie ci wę- 

drowni powiadają, że są rzemieśl- 

nikami,pozbawionymi pracy skut- 

kiem ciągłych strajków w mia- 

stach i fabrykach. Inni, gdy sobie 

w karczmie podchmielą, mianują 
się członkami komitetów zarzą- 

dzających ogólnego bezrobocia, 
domagają się posłuszeństwa, pie- 
niędzy na koszta agitacyi, a kto- 

by zaprzeczył lub był nieposłu- 
sznym, grożą mu.... Jest to na- 

turalnym wynikiem pozbycia się 
pracy i religii, które są jedyną 
dźwignią moralną dla ludzi mało 

oświeconych. Natura ludzka jest 
z przyrodzenia' tak wadliwą, że 

bez tych hamulców ogromny pro- 
cent umysłów wykolejonych traci 

zupełną równowagę pojęć logi- 

cznych i stacza się w przepaść na- 

łogowego próżniactwa, włóczęgo- 
stwa i pijaństwa, stając się zwy- 

v kle dożywotnim pasożytem spo- 

łeczeństwa, które pracą swoją 
musi potem żywić ten pasożyt. 

Spójrzmy oto na mały obrazek 
1 podobnych ludzi i stosunków w 

naszym powiecie. Z lasu, należą- 
cego do włościan wsi Pajewo, 
wychodzi trzech ludzi, którzy pra- 
wdopodonie byli do niedawna pra- 

cowitymi rzemieślnikami, ale 

dzięki słabości charakteru i wro- 

dzonej lekkomyślności ulegli ła- 

two wykolejeniu i zostali włóczę- 
gami, a de facto żebrakami, choć 

mają siebie za apostołów. Ale 

jakież jest pole do działalności w 

Pajewie, gdzie niema wcale ani 

dworu, ani fabryk, tylko sami 
włościanie. Teren jest. Oto pod 
lasem orze parobczak włościanina 
Suplickiego, który będąc sam cho- 

rym i. starym musi mieć zastępcę 
do obródki gospodarstwa. Sługą 
tym jest 20-letni Maryan Świder- 
ski. Trzech ludzi nieznajomych o- 

tacza go i zapowiada, żeby na- 

tychmiast porzucił pracę i wrócił 

do domu, gdzie ma oświadczyć 
swemu chlebodawcy, że jeżeli nie 

podwoi mu zasług, to on porzuci 
zaraz służbę. 

! Gdyby zaś poważył się ptowró- , 

cić do roboty, bez podwójnych za- 

sług, to będzie za to srogo ukara- 

ny. Parobczak pług porzucił, ale 

gospodarzowi nie oświadczył na- 

kazanego żądania, otrzymując 
bowiem w zas"ługach wystarcza- 
jącą mu na rok gotową bieliznę, 
odzież sukienną z domowego sa- 

modziału, obuwie, stół obfity z je- 
dnej misy z gospodarzeni i kilka- 

naście rubli (przepalanych na 

papierosy), widział swoim chłop- 
skim rozumem, że ma byt lepszy 
od swego pryncypala, bo nie pła- 
ci żadnych podatków skarbowi i 

gminie, nie ponosi żadnych klęsk 
żywiołowych, a ubiera się, jeździ 
i jada jednakowo ze swym pa- 
nem'. 

Suplicki, usłyszawszy o odpę- 1 
dzeniu Maryana od roboty, prze- 
żegnał się trzy razy i gdy, bo- 

wiem przez /O lat swego życia łą- 
czył pojęcie pracy i obowiązku z 

cnotą, usłyszawszy na raz groźbę j 
kary za spełnianie pracy na chleb 
dla ludzi i obowiązku, był pewien, 
że nastaje koniec świata, albo 

trzej nieznani nikomu ludzie u- 

ciekli z domu wariatów lub są 

przez złego ducha jppętani. 
Świderski nazajutrz poszedł o- 

rać w toż samo miejsce pod je- 
sienny zasiew żyta, ale niebawem 

otoczyli go znowtf ci sami trzej 
ludzie i przelęknionego parobka 
uprowadzili manowcami do odle- 

głego o wiorst 5 lasu, zwanego ! 

Malnik, w dobrach Stelntechowo, j 
gdzie karząc za nieposłuszeństwo, ! 

przywiązali jego ' własnym pas- 
kiem do drzewa, a ręce skrępowa- ! 

li silnie biczem Maryana. Tak j 
storturowany w bezludnym lesie i 

| stał przez cały wieczór, noc i ra- J 
nek, jęcząc z bólu i wzywając na- 

daremnie pomocy, aż w końcu u- 

słyszeli jego jęki ludzie dworscy 
ze Stelnuchowa i uwolnili po kil- 

kunastogodzinnej katuszy. 
A teraz drugi, nieco weselszy, 

obrazek. 
W karczmie, na popasie, ze- 1 

.brało się kilkunastu szlachty za- j 

grodowej, ubierającej się zwykle 
jak lud prosty. Gdy oto znalazł się 

r między nimi wędrowiec,^ który 
biorąc obecnych za włościan (wi- | 
docznie bowiem nie znał stron tu- 

tejszych), rozpoczął rzucanie gro- 
mów na "szlachtę polską". 
Szlachcice siermiężni, przyjąwszy 
wyzwanie wprost do siebie (fol- 
warczni bć>wfem właściciele na- 

zywani są tu "panami", a nie szla- 

chtą), stanęli energicznie w obro- i 

nie czci szlacheckiej i w ciągu mi- 

nuty zaopatrzyli podróżnego nie- 

gościnnie w kilka tuzinów guzów 
i sińców. 

W zakończeniu nadmienić mu- 

simy, iż dawne taktowne zacho- 

wywanie się żydów polskich na 

prowincyi zaczyna już należeć 
tylko do wspomnień przeszłości. 
Oto np. powiadano nam, że pod- 
czas burzenia i rabunku domu 

dzierżawcy (p. Trepki) w Śliwnie, 
dobrach ordynata Krasińskiego, 
w pow. białostockim, dowodziło 

czeladzią i włóczęgami trzech ży- 
dów białostockich. A i w pow. 
mazowieckim w nurtowniach a- 

grarnych zaczynają także brać u- 

dział młodzi żydkowie z miaste- 
czek, na czem może ucierpieć lu- 
dność żydowska na prowiticyi. 

Stefan T. 
o 

Słodycz jest silną bronią słabego. 
Wi New Yorku przyszły dwie 

siostry zakonne do sklepu rzeź- 

nickiego z prośbą o dar dla bie- 

dnych. Rzejźnik, człowiek rosły 
a prostak, chociaż dobrego serca, 
był tego rana właśnie w złym hu- 

morze; miał dużo pracy, jakieś 
świeże zmartwienie a przytem 
nie czuł się całkiem zdrów. Na 

widok sióstr zaklął pod nosem i 

rzekł głośno: "Prawdziwa plaga 
z was! — Idźcie sobie z Bogiem, 
nie macie tu czego szukać!" Sio- 

stry ukłoniły się i zwróciły się 
cjof wyjścia, [Rzejźnjik cisnął fza 
niemi wielką kość, wołają: "Ma- 

cie, to prawie dla wasi" Jedna 
z sióstr -schylała sig, podniosła 
kość z ziemi i wsadziła ją do ko- 

szyka. Potem rzekła z uprzej- 
mym uśmiechem: „dziękuję; 
wyborna kość na rosół"! Rzeźnik 
stał przez chwilę zdumiony po- 
tem zawołał obie siostry z po- 

wrotem. „To wasze"; mówił bi- 

jąc dłonią o piękny kawał woło- i 

winy. "Powiedzcie mojemu chło- 

pakowi, gdzie to ma zanieść, za- 

raz wam odeślę". Od tego czasu 

nie minął tydzień, aby nie posłał 
siostrom kawał miępa, słoniny, 
albo nawet całego barana na cele 

dobroczynne. Zachował ten zwy- 

czaj tak długo, dopóki dorobiw- 

szy się majątku, nie porzucił rze- 

miosła. 
—o 

Kongres prasy. 
Czynności kongresu prasy w 

Liege (Leodyum) zakończyły się 
pomyślnie. Rozpatrywano na nim j 

kwestye ważne i pomniejsze, a 

wszystkie rozstrzygnięto w duchu 

dla dziennikarstwa koniecznym, i 
bez wstecznych zawrotów, ku te- 

mu, co było za dawnych czasów. 

Przewodniczył obradom redaktor 
"Neue Wiener Tageblattu'' z 

Wiednia p. Singer. W jego za- 

stępstwie występowali pp.: Soes- 

sel z Berlina, Campion z Londy- 
nu, Stoffels z Ameryki, Hebrard 
nacz. redaktor "Tempsa" z Pary- 
ża. Umieszczenie kongresu w lo- 

kalu des Fetes stało się prze- 

szkodą w rozprawach, które i tak 

nie odznaczały się ożywieniem. 
Przede wszystkiem rozstrzy- 

gnięto sprawę tak zwaną tajemni- 
cy redaktorskiej. W niektórych 
bowiem krajach są w toku proje- 
kty ustaw, mających na celu zmu- 

szenie redakcyi do ujawniania są- 
• # 

dom nazwisk korespondentow i 

autorów. Kongres uchwalił, że Re- 
daktor ma być uważany w tym 
wypadku za oskarżonego, nie za j 
świadka, że projekty gwałcą ta- 

jemnicę redakcyjną, a- prasa w 

celu własnej ochrony musi jak- 
najbardziej stanowczo przeciw te- 

mu zaprotestować. Postanowiono 
tedy, iż: 

1. Tajemnica redakcyjna musi 

pozostać nienaruszona. 

2. Pod żadnym warunkiem nie 

wolno zgodzić się na przymus. 

3. Wszelkie grzywny płacą wy- 

dawcy, nie zaś redaktorzy. 
Na obrady weszła następnie 

sprawa zatrudniania bezpłatnych 
praktykantów w redacyach. 

W naszych stosunkach zjawi- 
sko to nie Jest znane, z tego więc 
powodu zaznaczamy tylko, że 

kongres pod tym względem zażą- 
da! od delegatów, ażeby w każ- 

dym kraju starali się piętnować 
wyzysk ochotników dziennikar- 
skich. 

Dalsze obrady poświęcone by- 
ły sprawom pomniejszym, jak ta- 

ryfom pocztowym i opłatom od 

depesz. Zapadło postanowienie 
starania się o obniżenie jednych 
i drugich. 'Mówiono nakoniec, o 

pojedynkach pomiędzy dziennika- 
rzami. Pojedynki zostały potę- 
pione, jakkolwiek pewna frakcya 
dziennikarzy niemieckich uchyli- 
ła się od wniosku, mieniąc poje- 
dynek sprawą natury osobistej. 

Następny zjazd dziennikarski 
odbędzie się w roku przyszłym, 

1 prawdopodobnie w Marsylii. 

Drzewo przyszłości. 
Torf można słusznie nazwać 

drzewem przyszłości, gdyż zastę- 

puje je nietylko w opale, lecz, 
dzięki nowemu wynalazkowi bu- 

downiczego Hammerlinga w Dre- 

źnie, może być użyty przy budo- 

wie domów. Wynalazek polega 
na przemianie torfu; w masę drze- 

wną, łatwą do obrobienia. Na o* 

statniej wystawie przemysłu tor- 

fowego i kultury na torfowiskach 
w Berlinie, odbytej zeszłego ro- 

ku na wiosnę, ogólną uwagę 

zwracały posadzki, różnobarwne, 
wytworne lamperye, kajuty okrę- 
towe, płyty do chodników, pod- 
kłady kolejowe i różne inne przed- 
mioty, wyrobione z tej masy. 

Przewyższa ona drzewo twardo- 

ścią i posiada tę ogromną zaletę, 
że jest niepalna; doświadczenia, 
czynione na1 wystawie, przekona- 
ły, że, nawet przy temperaturze 
2000 stopni Celsiusza, nie ulega 
zniszczeniu. Cegiełki torfowe, tak 

zwane brykiety, zastępują wę- 

giel; Petersburg i Berlin zużywa- 
ją mnóstwo tego opału. W Pary- 
żu istnieje fabryka odzieży z włó- 

kien torfowych, chroniących od 

zimna. Prócz tego z torfu można 

otrzymywać smołę, amoniak, gaz 

oświetlający i parafinę. Najważ- 
niejszym jednak produktem bę- 
dzie sztuczne drzewo. Na tym 
wynalazku zyska dużo Polska, 
która obfituje w pokłady torfu; w 

niektórych miejscowościach roz- 

ciąga się on na znacznych prze- 

strzeniach, jak naprzykład w Ci- 

szewie, koło Grajewa, w gubemii 
łomżyńskiej, gdzie zajmuje ob« 
szar 2000 morgów. 

I pamiętajcie 1 

I O SIEROTKACH. | 
KTO Jeszcze nie zamówił pisemka 

"SIEROTA" 
tygodnika z którego czraty dochód pn#> 

znaczony na korzyść 

Polskiego Dorno Sierot w Arondale 
niechaj nadećle aw6j adres a poślemy ma 

nnmer okazowy bezpłatnie. 
Kto nadeśle dwóch nowych Abonentów 

1 sam zapłaci prenumeratą na jeden rok, 
ten otrzyma małą książeczką do naboień- 
atwa. Jako pamiątką od Sierotek. 

Na tądanle wysyłamy wszystkie numsra 

od początku bielącego roku. 
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