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Trzesienie ziemi we Włoszech. 
< < 

Widmo cholery straszy Niemców* 

EAK ANARCHIZMU TOCZY ROSYĘ. 

SKARGA O PÓŁ MILIONA ODSZKODOWANIA. 

I 

W Michiganie znaleziono $150,000 w złocie, pochodzących 
z Chicago. 

TELEGRAMY. 
Rzym, 9 września. — Wielkie 

nieszczęście nawiedziło Włochy. 
W Kalabryi, w południowej pro- 
wincyi było silne trzęsienie zie- 

mi, sięgające aż do Sycylii. Naj- 
więcej ucierpiały miasta Pizzo i 

Monteleone, oraz 18 innych 
miejscowości. 300 do 400 osób 

przypłaciło katastrofę życiem. 
Mężczyźni i kobiety, wybudzeni 
ze snu, wybiegli na ulice i krzy- 
czeli przeraźliwie. Matki tuliły 
do piersi niemowlęta. W więzie- 
niach słychać było ryk zrozpaczo- 
nych, nie mogących wydostać się 
na wolność. Dwa wyżej wymie- 
nione miasta leżą w gruzach. W. 
Stefacom poobalały się wszyst- 
kie domy i około 100 osób zna- 

lazło śmierć. Wysłano wojsko na 

pomoc władzom. Trzęsienie ziemi 

trwało 18 sekund. W Pizzo zawa- 

lił się szpital, a w Martorano leżą 
w gruzach koszary żandarmów. 

Rzym, 9 września, — Nieszczę- 
ście jest większe, niż przypusz- 
czana Dotychczas stwierdzono 
śmierć 347 osób. Król wysłał do 

Kalabryi 20,000 franków do roz- 
dawania między ofiary katastrofy. 
Redakcye gazet zbierają składki 
dla nieszczęśliwych. 

Berlin, 9 września. — Zamel- 

dowano 10 nowych wypadków 
cholery i 7 wypadków śmierci. 

Zaraza istnieje w Gnieźnie, 
Czarnkowie, Bydgoszczy, Toru- 

niu, Królewcu i Malborgu. Rząd 
zaleca ludności środki zapobie- 
gawcze i zapowiada surowe ka- 

ry tym, którzy o zjawieniu się 

cholery nie doniosą natychmiast 
władzy. 

Berlin, 9 września. — Między 

Odrą^. polską granicą i od Gdań- 
ska do Grodziska pod Poznaniem 

zaprowadzono sanitarny stan o- 

blężenia. Wszystkich podejrza- 
nych odwożą do szpitali i zaleco- 

no nie kąpać się W rzekach. Ka- 

zano gotować wodę przeznaczo- 
ną do picia. Dr. Adolf Kawka stoi 

tutaj na czele sztabu sanitarne- 

go i rozporządza 200 pomocnika, 
mi. 

W Hamburgu umarto jeana z 

Polek, wybierających się do A- 

meryki. W Nakle zachorowało 16 
i umarło 6 osób. Panuje tu prze- 
konanie, że spowodowali szerze- 
nie się cholery chłopi przybyli z 
Polski. 1,000 emigrantów, w tej 
liczbie 600 poddanych rosyjskich, 
wybiera się w podróż do New 

Yorku okrętem ,,Graf Walder- 
see". 

Tokio, 9 września. 
— W mie- 

ście panował wczoraj spokój. Ge- 

nerał Sakumo zabronił zbierać się 
na ulicach i zapowiedział, że woj- 

, sko będzie strzelało do ludzi, je- 
\ żeli wezwani do rozejścia się nie 

) usłuchają rozkazu. Straż pożarną 
( powołano do pomocy policyi. 
YPrzywódzcy partyj politycznych 
wzywają rząd, ażeby zwołał nad- 

zwyczajną sesyę parlamentu, w 

łfcelu uspokojenia ludu i zapobie- 
żenia anarchii. 

, Tokio, 9 września.—W Hongo 
, zburzono katolicką szkołę i ple- 
banię. W gminie protestantów 
spalono dom pastora. Trzy misye 
w Asakusa uległy całkowitemu 

lub częściowemu zniszczeniu. 
Kościół metodystów rozebrano, 
ławki wyrzucono na ulicę i tam 

spalono. W okręgu Nihopaszi 
dwa kościoły spaliły się doszczę- 
tnie. Wr Kobe wleczono po uli- 

cach figurę, przedstawiającą mar- 
kiza Ito. 

Rząd postanowił uwzględnić 
żądania ludu i ogłosić warunki 

zawartego pokoju. 
Oyster Bay, 9 września. 

— Ce- 

sarz chiński nadesłał w imieniu 

cesarzowej wdowy telegram 
dziękczynny z okazyi zawarcia 

traktatu pokoju. Cesarzowa ma 

nadzieję, że pokój będzie trwa- 

łym i że trzy prowincye man- 

dżurskie cieszyć się będą owoca- 

mi tego pokoju. 
New York, 9 września. — W 

hotelu' St. James leży śmiertelnie 

chory redaktor Jacob H. Thomp- 

son, współpracownik gazety 
"New York Times". Ma roztrza- 

skaną czaszkę, a za prawem u- 

chem znajduje się rana od noża. 

Szczękę ma złamaną. Napadnięto 
na niego na ulicy, lecz widocznie 
nie w celu rabunku, gdyż w kie- 
szeni Thompsona znaleziono 10 

dolarów. 

Traverse City, Mich., 9 wrześ- 
nia. — $150,000 w złocie, w mone- 
cie hiszpańskiej, znaleziono na 

wyspie North Fox, naprzeciw za- 
toki Traverse jeziora Michigan. 
Wiećfziano o tym skarbie, skra- 

dzionym w Chicago podczas wiel- 

kiego ognia i próbowano wiele 

razy go odszukać. Obecnie do- 

szedł ktośl do opisu miejsca, w 

którem skarb zakopano. Kore- 

spondent nie podaje nazwisk 

szczęśliwych znalazców. 
New York, 9 września. — Wit- 

te uwiadomił prezydenta Francyi 
0 zawarciu pokoju w Portsmouth 
1 wyraził nadzieję, że stosunki 

Rosyi z Francyą pozostaną i na- 

dal przyjazne. Loubet odpowie- 
dział, że się cieszy, iż będzie miał 

sposobność widzenia tak wielkie- 

go męża stanu jak Witte, kiedy 

ten, w powrocie do Petersburga, 
zawadzi o Paryż. 
Milwaukee, 9 września. — Zna- 

ny tutejszy milioner i obywatel 
Chalrles F. Pfister wniósł skargę 
o $500,000 odszkodowania prze- 

ciwko prokuratorowi E. Mc Go- 

vern, jego pomocnikowi Henry 
F. Cocham i adwokatowi Guy 
D. Goff, zarzucając im sprzysię- 
żenie się w celu zniesławienia go. 

Jak wiadomo oskarżono Ffistra o 

kradzież $25,000, tymczasem po- 
kazało się, że oskarżenie było po- 
zbawione podstawy. 

Oyster Jtfay, 9 września. 
— w 

zeszły poniedziałek wezwał 

Roosevelt, rządowego drukarza 

Franka W. Palmer, ażeby podał 
się do dymisyi, która zostanie mu 

udzieloną 15 września. Tem sa- 

mem Palmer nie miał się mieszać 

do sprawy foremanów Oscara J. 
Rickett i L. C. Hay, która miała 

być rozpatrzoną przez wyznaczo- 
ną przez prezydenta komisyę. Po- 
nieważ Palmer nie przestał nie- 

pokoić foremanów, Roosevelt 

złożył go wczoraj z urzędu, a je- 
go tymczasowym następcą mia- 

nował Ricketta. Od wyniku śledz- 

twa zawisło, czy Rickett zostanie 

stałym rządowym drukarzem, lub 

nie. 

Różne notatki telegraficzne, 
— Trzęsienie ziemi, które nawiedzi- 

ło południowe Włochy, zauważono tak- 

że z Grenobli, we Francyl. 

— W Rzymie umarł kardynał Ra- 

Dhael Pierot.fi. który otrzymał kape- 

lusz kardynalski w r. 1896. 

— Markiz Tava został mianowany 

hltupartiklm posłem we Watykanie 

a markiz Aąuerbo udaje się do^Peters- 
burga jako hiszpański ambasador. 
— Szef policyi w Szanghai wziął na 

tortury Chińczyka, który jest podda- 

nym angielskim. 
Konsulaty, banki i gmachy rzą- 

dowe w Baku są strzeżone przez woj- 

sko. 
— W Balachan strzelało wojsko z 

armat do Tatarów, którzy palili mia- 

sto i dopuszczali się rabunku. Tatarzy 
rzucili się na artylerzystów i na Ko- 

zaków i zmusili ich do ucieczki. 
— Do Od esy przywieziono 2,000 ma- 

rynarzy, którzy zbuntowali się na o- 

krętach "Pobiedonosiec", "Wiecha", 1 

"Prut". Zostaną wysłani na Sybir do 
pułków karnych. 
— W 71ym roku życia umarł niemie- 

cki generał Bogusławski. 
— Naczelnym wodzem "Grand Ar- 

my of the Republic" wybrano na zjeź- 
dzie w Denver Jamesa Tanner z New 

Yorku. Przyszły zjazd odbędzie się .w 
roku 1906 w Minneapolis. 
— Rosya ł Ameryka jest w oczach 

rosyjskiego komisarza Wittego podo- 

bną do pary braci Siamskich. Czy z 

tego, że tamci nie żyją? 
— Zastępca ministra wojny przeka- 

zał dostawcę Morrisa Busch sądowi 
kryminalnemu. 
— Sędzia William L. Penfield udaje 

się do Ameryki południowej, w celu 

zawiązania handlowych stosunków z 

tamtejszymi krajami 
— Podczas pożaru w New Yorku zo- 

stał uduszony dymem Włoch Antonio 
Caletto wraz z dwojgiem dzieci, które 

wynosił na rękach z palącego się do- 
mu 

^ 

Kronika Miejscowa. 
John Collins. 

Przed paru tygodniami pisali- 
śmy o zarzutach czynionych mo- 
stowemu na Rush ulicy. Mayor 
miasta doszedł już do przekona- 
nia, że polityczni nieprzyjaciele 
obmawiają Johna Collins, chcąc 
przez to usunąć go z posady, któ- 

rą mu burmistrz wyznaczył. John 
Collins prowadził życie uczciwe 

przez ostatnie dwadzieścia lat. 

Burmistrz Dunne nie ogłosił 
jeszcze nazwiska następcy supe- 
rintendenta domu robót Bride- 

well; p. Sloan opuszcza Bridewell 

jutro. Burmistrz zbywa cieka- 

wych żarcikami. 

W hotelu. 

Nie mało hałasu narobiło zer- 

wanie się liny przy wznośtoiku w 
hotelu Great Northern. Właścicie- 

le zlecieli się myśląc, że 'zaszło 
straszne pieszczęście; tymczasem 
okazało się, że z konduktorem 

był tylko jeden pasażer i że 

wznośnik spadł z trzech stóp wy- 
sokości. Było to wczoraj wie- 

czorem. Natychmiast wydano 
rozkazy, aby wstrzymać w biegu 
wszystkie windy. Inspektor miej- 
ski zbadał stan innych wind i 

oświadczył, że są w najlepszym 
porządku. 

Nowa poczta. 

Pierwsze trzy piętra w nowym 
gmachu związkowym przezna- 
czone na pocrtę są już gotowe. 
Zamówione przyrządy i aparaty 
do stemplowania etc. jeszcze nie 

nadeszły, ale pocztmistrz Coyne 
ma nadzieję, że z końcem tego 
miesiąca cała stara poczta znaj- 
dować się będzie w nowym gma- 
chu. Przeprowadzenie odbędzie 
się w nocy, dlatego, aby żadnej 
zwłoki nie było w przesyłce li- 

stów. Pofczta chicagoska otrzy, 

mu je dziennie 3,000,000 różnego 
rodzaju przesyłek. 

W Evanston. 

Wiadomą jest rzeczą, że mia- 

steczko Evanston należy do ta- 

kich osad, których mieszkańcy 
nie złożywszy ślubów wstrzemię- 

źliwości, nie piją żadnych trun- 

ków. Policya małego miasteczka 

ściga rozwozicieli piwa na każ- 

dym kroku. W ostatnich tygo- 
dniach trwała zacięta walka po- 

między agentami browarów a po- 
licyą evanstońską, w której stró- 

że publicznego pokoju odnieśli 

zwycięstwo. i,<>59ty paragraf 
przepisów naszego przedmieścia 
zakazuje sprzedaż, nawet rozda- 
wanie wszelkiego rodzaju "go- 

rących" trunków. ; 

Zwyciężeni kilkakrotnie rozwo- 
ziciele nie ustali w walce i orawie 

fortelem wygrali wczoraj proces 

wytoczony im przez miasto. Bro- 

wary zaczęły dowozić piwo przez 
kompanie ekspresowe, a tych 
miastu nie wolno molestować. 

Policya aresztowała wóz ekspre- 
sowy z piwem, należący do 

Johnston's Express Company" 
lecz sędzia wyrzucił sprawę z s^- 
du. 

Zdrowa na umyśle. 

Detektywi Flaherty i Nagle a- 

re^ztowali wczoraj Annę Lander- 

feldt, która zbiegła z zakładu dla 
obłąkanych w Toledo i przyjecha- 
ła do Chicago. 

Dr. Hartung zbadał stan jej 
umysłu na stacyi policyjnej i o- 

świadczył, że kobieta została u- 

więzioną niewinnie.. 
Rodzice nieszczęśliwej niewia- 

sty oddali ją do zakładu dlatego, 
że często nosiła się z myślą po- 
pełnienia samobójstwa. 

Plan burmistrza przyjęty. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
Ligi Obywatelskiej, na którem 

mayor Dunne podał swój plan 
kolei ulicznej do zatwierdzenia. 

Po burzliwej sesyi trwającej 6 

godzin prezes Ligi zatwierdził 

plany burmistrza. W głosowaniu 
9 głosów było za a 6 przeciw pla- 
nom. 

Strajk ogólny. 

Z dniem dzisiejszym rozpoczy- 
na się strajk drukarzy "Typothe- 
tae" we wszystkich miastach Sta- 
nów Zjednoczonych. Dotychczas 
bezrobocie istniało tylko w Chi- 

cago i Detroit. Prezes chicago- 
skich drukarzy otrzymał długi te- 

legram od głównego prezesa, Ja- 
mesa M. Lynch, w którym dono- 

si, że wysłał telegramy do wszy- 
stkich drukarzy "Typothe^ae" 
wzywające unionistów do porzu- 
cenia pracy, jeżeli drukarnie nie 

zgodzą się na żądania unii. 

Zakonnice czy aktorki? 

Gazety angielskie podają na- 

stępującą wiadomość: Józefa Gło- 
wacka zjawiła się na stacyi poli- 
cyjnej Rawson st. i skarżyła się, 
że Marya Zawistowska, mienią- 
.ca się także "Siostrą Maryą" u- 
kradła jej $50. Opowiadanie Gło- 

wackiej zdawało się poruczniko- 
wi Meagher tak podejrzanem, że 

poddał ją ścisłemu badaniu, przy- 
czem dowiedział się, że Głowacka, 
Zawistowska i "Nettie" Pocie- 

chowska przebierały się za zakon- 
nice i kolektowały ofiary na nie 

istniejący sierociniec. 

Policya naszła mieszkanie tej 

hultajskiej trójki, znajdujące się 

pn. 93 Julian st. i aresztowała 

"SiostryMaryę i "Nettie". W 

drwalni znaleziono habity zakon- 

nic, księże komże i rewerendy, o- 
raz pieczęć zarządu nieistniejące- 

go sierocińca. Zawistowską za- 

stano w ubraniu zakonnem i tak 

ją przewieziono na stacyę poli- 

cyjną. Głowacka zeznała, że do- 

piero od miesiąca przystała do 

bandy oszustek. Jej koleżanki 

wypędziły ją teraz z domu i za- 

brały jej "oszczędności", w su- 
mie $50. 20-letnia Pociechowska 

tłómaczyła się, że kształci się na 

aktorkę, ma zamiar zbierać okla- 

ski na scenach, lecz jest niepra- 
wdą, jakoby była złodziejką. 

Policya przypuszcza, że poza 

owemi "damami" stoją trzej dra- 

bi, którzy zwąchawszy pismo 

nosem, ulotnili się ze swego mie- 

szkania pn. 443 Semińary ave. i 

których policya nie może na ra- 

zie odszukać. Owi drabi przebie- 
rali się za księży i oszukiwali lu- 

dzi podobnie, jak owe "Siostry 

zakonne". Hersztem tej bandy 

jest niejaki Rene Villatte, a jeg& 

pomocnikami G. W. Pociechow- 
ski i niejaki Frank Kański. Vil- 

latte znany jest policyi ze swych 
oszustw w St. Louis, Minneapo- 
lis, Fond du Lac i Chicago. Je- 

dnego z organistów polskich wy- 
święcił podobno na biskupa. Po- 

ciechowski nie mniej dobrze jest 
znany policyi ze swych sprawek. 
Był kiedyś powiernikiem i przy 

jacielem niejakiego Antoniego 
' 

Kozłowskiego, mieniącego się bi- 
skupem polskim w Chicago. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Charles Martin, woźnica 1 wy- 

wozlclel śmieci w 19tej wardzle stra- 

cił posadę. Superintendent Fox dowie- 

dział się, ż# Martin zarabia dużo "po- 
bocznie". 
— Radca powiatowy wytoczy proces 

ludziom, którzy nie zapłacili podatku 
za rok 1903. 
— Komisarz budo.wlany dowiedział 

się, że niektóre boczne "teatrzyki" u- 

żjnwają ruszalnej sceneryi. Zarządy 

tych teatrów muszą, się zastosować 

do rozporządzeń komisarza, który gro- 
zi odebraniem licensyl 1 zamknięciem 
sali przedstawień. 
— Lillian Rich, żona Elmera Rich, 

959 Park ave. odebrała sobie życie, 

zaczadziwszy się gazem. 
— Reumatyk, John Daniel, 1016 — 

31st str. popełnił samobóstwo. Daniel 

cierpiał mocno i dlatego odebrał sobie 

życie wystrzałem z rewolweru. 
— Olaf Swanson skoczył z trzeciego 

piętra na kamienny chodnik i zabił 

się na miejscu. 
— Komisya inspekcyjna zwiedziła 

wczoraj "Haymarket Theatre Bullding 
1 nakazała właścicielom sprowadzić 

jak najprędzej dymożercze przyrządy. 
— Pani Pennell wyrzuciła z tram- 

waju 1 dobrym policzkiem pożegnała 
zalotnika D. J. Millera. Miller wyrzu- 

cony z tramwaju wpadł w ręce poll- 
cyanta, który wziąwszy go za kołnierz 

zaprowadził na blizką stacyę policyj- 

ną. Podwójna kara. 
— W sądzie związkowym odbędzie 

się proces wytoczony teatrowi Iro- 

quoIs. Stara sprawa o odszkodowanie. 
— Carle Kunze, poeta, któremu ko- 

gut przeszkadzał w pisaniu wierszy, 

został aresztowany za pobicie swego 

sąsiada. Kunze zdołał się wyśliznąć 

polieyantowi 1 uciec właśnie kiedy go 
zabierano na stacyą policyjną. 
— Pożar zrządził $40,000 szkody w 

fabryce Hansell Elcock Company. 
— Charles Walace nosił broń, sę- 

dzia kazał mu zapłacić $25. 
— Józef Kopestoclcl zapłacił $10 

kary za kradzież 10 funtów sera. Ser 

poszedł w górę, trzeba będzie jeść 
same śledzie w piątki 1 dni postne. 

o 

PRZEGLĄD 

POLITYKI międzynarodowej. 
Chicago, 9 września. 

Powodem usunięcia się lorda 

Curzona jest jego nieporozumie- 
nie z rządem, a przedewszyst- 
kiem z ministrem dla Indyi' p. 

Brodrickiem, w kwestyach atry- 

bucyi wojskowych lorda Kitche- 
nera. Można było przewidzieć z 

góry, że dwóch ludzi, tak samo- 

dzielnych i tak stanowczych żyć 
z sobą w zgodzie nie będą. Gene- 
rał Kitchenef, wielki organizator, 
znalazł armię indyjską w nieła- 

dzie, a nie mógł planów swych 

przeprowadzić, będąc na każdym 
kroku tamowany przez miejsco- 
wego ministra wojny, gen. Elli- 

sa, który był figurą wicekróla. Za- 

żądał jego usunięcia i rząd zmu- 

sił wicekróla, aby się to stało i a- 

by lord Kitchener miał swobodę 
w organizacyi sił zbrojnych. By< 
ło to ubliżeniem dla godności ta- 

kiego potentata, jakim był lord 

Curzon. Ale gdy zaproponowany 

przezeń nowy minister wojny, 

gen. Barrow, odrzucony został, 

przebrała się miarka, wyczerpała 
cierpliwość i lord Curzon oznaj- 

mił, iż się ze stanowiska swego 

usuwa. 

Trzeba być sprawiedliwym na- 

wet dla polityki nieposiadającej 
naszej sympatyi. Chociaż prasa 

opozycyi napada gwałtownie na 

rząd pana Balfciura za wydalenie 
lorda Curzona, to trudno sobie 

wyobrazić, coby ta sama prasa 

powiedziała, gdyby rząd był sta- 

nął po jego stronic i oddalił lor- 

da Kitchenera. Ostatni jest boży- 
szczem Anglii i uważany 'przez 

wszystkich bez wyjątku za jedy- 

nego organizatora wojennego, ja- 

kiego kraj posiądą. Jego dymisya 
byłaby poczytaną jako zbrodnia 

przeciwko patryotyzmowi i bez- 

pieczeństwu narodowemu. Z 

mniejszą. Zarzut, jaki na nim cią- 
dwóch przykrości rząd wybrał 

ży, iż stworzył dyktaturę militar- 

I ną w Indyach, jest widocznie 

przesadzony i nikt się obawiać nic 

potrzebuje konfliktu władzy woj. 
skowej z cywilną. Skoro rząd u- 
waża plany reorganizacyi armii 

indyjskiej lorda Kitchenera jako 
dobre i wykonalne, to jest jego 
obowiązkiem umożebnić mu ich 

przeprowadzenie. 
Ale łatwo pojąć, jak szerokie 

pole do dyskusyi i do krytyk da- 

je ta decyzya rządu, zdyskredy- 
towanego i dogorywającego. A 

jednocześnie i inne pojawiają się 
trudności 1 

4 * 

Pod tytułem "Rzym a Polacy" 
zamieszcza berliński "Tageblatt'" 
korespondencyą, pochodzącą 
rzekomo z kół katolickich Nie- 

miec południowych. Chodzi o 

mowę gnieźnieńską, a mianowi- 
cie o ten ustęp mowy, w którym 
Wilhelm II powołał się na obie- 

tnicę Leona III, że katoliccy o- 

bywatele Niemiec zawsze docho- 

wają wierności cesarzowi. Kore- 

spondent oświadcza z piekącą i- 

ronią, że "słudzy Leona XIII ni- 

gdy szczerze nie starali się o to, 

aby uszanować wolę Ojca Świę- 

tego i wszystkimi środkami swej 
władzy duchownej skłonić Pola- 
ków do wierności i uległości wo- 
bec monarchy." Mówi on, że w 

pałacu kardynała Ledóchowskie- 

go, jako prefekta propagandy, 
koncentrowała się agitacya pol- 

ska, że Ledóchowski "zrobił szko- 
łę" i że po śmierci tego człowie- 

ka, który z całej duszy nienawi- 
dził Prus, pozostała żywą jego 

tradycya polityczna. 
Korespondencyą kończy s!ę tt- 

wagami następującemi: 
"Wobec usiłowań Watykanu, 

aby stworzyć dla polskości silny 

punkt oparcia w Rzymie, należy 
postawić pytanie: czy kierowni- 

cy państwa niemieckiego są 

choćby tylko w przybliżeniu po- 
informowani o cichej działalno- 

ści i dyskretnych sympatyacl* 
znacznej części prałatury rzym- 

skiej dla sprawy wielkopolskiej?, 
Przecież już pr/ed trzema laty] 
niesłychanie zuchwały ton całej 

polskiej prasy wobec księcia 
- bi- 

skupa Koppa, który wzywał do 

pojednania (?!!!), powinien był 

nasunąć przypuszczenie, że przy- 
wódcy Polaków czują się pewni 
stanowczego poparcia ze strony] 

Kościoła. 

"L tej ron opieKunczcj, mui* 

Watykan od dawien dawna, po- 
mimo odmiennych i poważnych 
zapewnień Leona ZIII, wobec 

Polaków odgrywał, wypływa ta- 

kże misya obrończa, którą sobie 

centrum upodobało. Polacy czują 

się nietylko z zewnątrz łagodnie 
ośmieleni, lecz i wewnątrz pań- 
stwa przez najsilniejszą partyę 

parlamentu wzmocniani. A gdy; 
tak |fcrzydła swoje zabezpieczyli, 
dziwić im się nie można, że zu- 

chwałość ich wzrasta." 

Po tych nienawistnych eluku- 

bracyach oświadcza korespondent 

półgębkiem, że, co prawda, to 

pruska administracya nie zawsze 

szanowała uczucia religijne Po- 

laków, bo pruscy urzędnicy <są 

protestantami i skutkiem tego 

nie rozumieją dostatecznie uczuć 

katolicyzmu i jego drażliwości. 

Zdaniem tego hakatysty katolic- 

kiego byłoby dla celów germani- 
zacyjnych korzystniejsze, gdyby; 
"liberalnie myślącym katolickim 

urzędnikom Niemiec Południo- 

wych" oddano rządy administra? 

cyjne w Poznańskiem. 
o 

RUCH PAROWCOW. 

Przybyły: 
New York: St. Louis za Southamp* 

ton. Cedric z Liverpool. 

Hamburg: Batavia z New Yorku. 

Odeszły: 

Clueenstown: Nordland do Filadel- 

fii. 

Neapol* Cltta di Fiorno do N. Y. 

o 

P. Kazimierz Korwin Piotrowski 

bardzo popularny adwokat w Warsza 

wie, podjął się obrony zbuntowana 

marynarzy rbsyjśkich na okrę^ 

rzy Pobiedonoatec". P. Piotro* 

rodzonym bratem znanej a* 

tyatkl 9. Qabryeli Zapoluj 


