
Wieści z Ojczyzny. 

Przykra Sprawa- 
Przed kilku tygodniami — jak 

pisaliśmy — odbył się w Krako- 
wie uroczysty ingres nowomiano- 

wanego biskupa żmudzkiego, ks. 
Karewicza. Nowy biskup działal- 
ność swoją rozpoczął od tego, że 
na członków kapituły mianował 
kilku księży, którzy zaznaczyli się 
jako iarhwi wrogowie polskości, 
następnie zaś, podczas ingresu ks. 
biskup Karewicz zwrócił się do 

przedstawicieli ziemiaństwa pol- 
skiego z takiem przemówieniem, 
jakie dotychczas przywykliśmy 
słyszeć z ust zaślepionych i jed- 
nostronnych agitatorów polity—. 

cznych, nie zaś z ust dostojnika 
Kościoła katolickiego. 

Wystąpienie ks. biskupa Kare- 

wicza, klóry całą winę zaognie- 
nia stosunków polsko-litewskich 
przypisał społeczeństwu polskie - 

mu, wywołało dwa „listy otwar- 
te": posła L. Dymszy i Litwina, 
Józefa Herbaczewskiego. 
Charakteryzując wystąpienie 

\s. biskupa, poseł Dymsza pisze: 
„Pasterz od pierwszej chwi'i 

przyjęcia rządów w dyecezyi dał 

się wciągnąć we walkę politycz— 
no-narodowościową, ostentacyj- 
nie podkreślając pierwszeństwo 
Litwinów w imię ich liczebnej 

przewagi". 
Zapomniał on jednak, że w tej 

walce narodowościowej zasada 

równouprawnienia jest i powinna 
być miarodajną, a dla dostojnika 
Kościoła w dyecezyi żmudzkiej 

„niema Polaków, niema Litwi- 

nów", a są tylko wierni synowie 
Kościoła rzymsko-katolickiego. 
„Czy nie sądzi biskup żmudzki, 

że ta droga, na którą on prowa- 
dzi powierzone jego kierownict- 

wu duchowieństwo, doprowadzi 
do manowców, na których źle 

będzie Kościołowi, a gorzej jesz- 
ize Litwinom i Polakom". 

Bardzo charakterystyczny jest 
list Litwina Józefa Herbaczews- 
kiego: 

Był on iegdyś literatem i dzia- 

łaczem litewskim. 

Przez cztery lata (od r. 1905 do 

ll»'09) pracowałem wspólnie z 

braćmi moimi Litwinami, druku- 

jąc artykuły i utwory literackie w 

dzienniku „Vilniaus zinios'' (pó- 
źniej „Lietuvos Źinios"). Byłem 
zapalonym działaczem... 

Niestety! Ostudziły mnie ha- 
sła gaszone i propagowane przez 

większość współbraci moich — 

hasła, wrogie mojemu przekona- 
niu, mojemu dążeniu, mojej idei 

życia. Największym wrogiem Lit- 

wy jest Polak ! Każdy wróg Po- 
laków jest naszym przyjacielem, 
sprzymierzeńcem". Tego rodza- 
ju hasła, rzucane przez ,viltis'o- 
ców'ł w tym celu, to nie i styU 
spreparowana przez ks. A. Dą- 

browskiego w „Draugii polity. 
czna ideologia antypolskie Lit- 

wy zmusiła mnie poprostu do u- 

śunięcia się z areny działalności 
— tembardziej, że „prawowierni" 
bracia moi odebrali mi patent na 

„brata-Litwina'\ 
Pan Herbaczewski stwierdza 

dalej, że stanowczo potępia „poli- 
tykę narodową litewską „Draugii'' 
i „Viltis", słowem litewski pola- 
kożerczo-ekspansywny szowi- 

nizm, nie przebierający w środ- 

kach i drogach, by cel, podejrza- 
nej dla dobra narodu litewskiego 
wartości, osięgnąć". 
P. Herbaczewski stwierdza te- 

dy, że głównym, jeśli nie jedy- 

nym składnikiem patryotyzmu 

litewskiego jest nienawiść do Po- 

laków. 

Czyż godziło się wobec tego 

dostojnikowi Kościoła katolic- 

kiego stawać tak bezwzględnie po 
stronie Litwinów? Wszak Ko- 

ściół katolicki jest kościołem po- 
wszechnym, w którym miejsce 

jest nietylko dla Litwinów. 
Do jedności miłości, opieki i o- 

brony w ko* iele katolickim ma- 

ją prawa Policy na równi z Li- 

twinami. Dostojnik Kościoła, któ- 

ry zapowiada, że Kościół będzie 
dla jednych matką, dla drugich 
zaś — macochą, szkodzi przede- 

wszystkiem Kościołowi. 

Wystąpienie ks. biskupa Ka- 

rewicza wywarło niezmiernie 

przykre wrażenie w całem społe- 
czeństwie polskiem. 
Miejmy nadzieję, — piszą pi- 

sma warszawskie — że gdy ks. 

biskup zapozna się bliżej ze spra- 
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mianowany pasterzem, a których, 
jak to sam wyznał, nie zna do- 
statecznie, — zmieni nietylko 
swe poglądy, ale i postępowanie w 
stosunku do społeczeństwa pol- 
skiego. 

Ze sprawek Sta- 

pióskiego. 
Cała prasa polska w Galicyi 

podaje obszerne relacye o krwa- 

wym napadzie stapińszczyków w 

Krajowicach na p. Dąbskiego, 
piętnując ohydę dokonanej zbro- 
dni. Zabrał głos w tej sprawie 
także jeden z organizatorów ban- 

dyckiego napadu, poseł Madej, 

który za pośrednictwem podrzęd- 
nego dziennikarza p. Bazylew- 
skiego w Wiedniu, rozesłał do 

prasy wiedeńskiej kłamliwy i 

wykrętny komunikat o „zaj- 
ściach" w Krajowicach. W ko- 
munikacie tym twierdzi, że „nie 
uczestniczył w zgromadzeniu w 

Ujeździe ani on, ani poseł Bo- 

sak, gdyż zostali ze zgromadze- 
nie usunięci." — Oświadcza da- 

lej, ze po zgromadzeniu, w któ- 
rem nie brali udziału mieszkańcy 
Ujazdu, tylko zwolennicy Długo- 
sza, sprowadzeni z całego powia- 
tu, odbyło się przyjęcie, które 

trwało od 3 do 9 wieczorem. Zda- 

niem posła Madeja, „należy przy 
jąć za rzecz pewną, że po 6 - go- 
dzinnej pijatyce przyszło do spo- 
ru, który zakończył się pobi- 
ciem agitatorów Długosza." 
Otóż na podstawie autentycz- 

nych iniormacyi można stwier- 

dzić, że wszystko, co poseł Madej 
twierdzi, jest pospolitem kłam- 

stwem, puszczonem w świat dla- 

tego, aby siebie i swych przyja- 
ciół uniewinnić. 

Podobnie kłamliwe wieści o 

napadzie rozpowszechnia kra- 

kowski organ socyalistyczny, 

który widocznie na podstawie in- 
formacyi Stapińskiego usiłuje 
sprawę tak przedstawić, jakoby 
napad sprowokowali zwolennicy 
stronnictwa ludowego, zaś pos- 

łów Bosaka i Madeja usilnie bro- 
ni. Niech jednak organ socyali- 
styczny nie zapomina, że „meto- 
dy" przez niego bronione do je- 
go najbliższych przyjaciół mogą 
być także zastosowane. 
W ciągu napadu musimy zano- 

tować charakterystyczny mo- 

ment : red. Dąbski, widząc poś- 
cig, schronił się do chałupy, sto- 
jącej podle drogi. Kobieta będą- 
ca w izbie zatarasowała drzwi i 

nie wpuszczała nikogo do środka. 

Wtedy bandyci otoczywszy dom 
dookoła poczęli kołami walić w 
drzwi domu, domagając się o- 

twarcia. Dzieci, będące w izbie, 
podniosły krzyk i lament, a ban 

dyci bijąc wciąż kołami odgraża- 
li się wciąż coraz natarczywiej 
wśród przekleństw nie chcącej 
drzwi otworzyć kobiecie, że je- 
żeli ich nie wpuści, zabiją jej mę- 
ża, którego schwytali przed do- 

mem. Bandyci głośno odzywali 
się, że jeżeli gospodyni otworzy 
im drzwi to jej nic się nie stanie, 
tylko zabiją Dąbskiego. Przelęk- 
niona coraz natarczywszemi gro- 
źbami i krzykiem kobieta otwo- 

rzyła drzwi i do ciemnej izby 

wpadło około 6 bandytów : red. 

Dąbski nie widząc w izbie ratun- 

ku otworzył okno i wyskoczył. 
Bandyci chwycili go na łące i 

strasznie pobili i poranili. Źan- 

darmerya aresztowała 10 człon- 

ków bandy napastniczej i odsta- 

wiła do sądu w Jaśle. Przypro- 
wadzono ich do łoża p. Dąbskie- 

go, który poznał dwóch. 

Stan p. Dąbskiego jest poważ- 

ny. Petko leży ciężko chory. Po- 

dobnie p. Cholewiak, który ma 

dwie wielkie rany na głowie. 
Ogromnego narobił hałasu p. 

Stapiński, gdy go chłopi kielano- 

wiccy swego czasu odprowadzili 
do stacyi kolejowej, naszturcha- 

wszy i nastraszywszy. Niefortun- 

nemu trybunowi śniła się juź 
„kalwarya", widział fanatyków 

żądających jego śmierci itp. U- 
rósł z tych majaków tchórzostwa 
i wściekłości cały romans krymi- 
nalny, reprodukowany potem 

przed światem jako ilustracya 
„klerykalnej nienawiści." 

Ale niedoszły męczennik oczy- 
wiście wie -dobrze, że nie „klery- 

^ale^chłopi nie chcą go znać. 

I dlatego unika starannie zgro- 

madzeń chłopskich, nawet w naj- 
bardziej pewnych gminach. Ot 

n.p. przyjechał dnia 7 zm. do Grę- 
bowa (po w. tarnobrzeski) na 

wiec ludoWy. Gdy atoli dowie- 

dział się, że na wiecu będzie hr. 

Lasocki, nie chciał nawet wysiąść 
z pociągu, aż gwałtem go wresz- 

cie wyciągnięto. Na zgromadzę— 
nei jednak nie poszedł, ale ukrył 
się w izbie gminnej i tam deputa- 
cyi wiecu, żądającej, by się uspra 
wiedliwił z zarzutów, tłómaczył, 
że na otwartem miejscu wieco- 

wać nie wolno, bo byłby za to 

strasznie karany. Oczywiście lud 

zgromadzony przyjął to oświad- 
czenie krzykami: zdrajca, tchórz, 
łapownik. P. Stapiński chyłkiem 
udał się wreszcie do jedrrego ze 

swoich zwolenników. Wśród 

chłopów opowiadano sobie, że 

pojawienie się p. Stapińskiego w 
tarnobrzeskim powiecie jest obli- 
czone na „wytargowanie" czegoś 
od hr. Tarnowskiego, który tam 

o mandat ubiegać się będzie. Ta- 
ki to był „wiec" p. Stapińskiego 
w Grębowie, o którym „Na- 

przód", przyboczny organ łapo- 
wnika pisze, że — uchwalono mu 
zaufanie. Nie, lud grębowski nie 

jest tak skorumpowanym, jak ła- 

pownicy sądzą. 

Krwawy napad na 

Sokołów Polskieh 
w Białej. 
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Krótko już donosiliśmy o napa- 
dzie Niemców na sokołów pol- 
skich w Białej, obecnie za jednem 
z krajowych pism podajemy na- 

stępujący opis napadu hakaty— 
stów bialskich na sokołów : . 

W sobotę wieczorem wszecii- 

niemcy w Bielsku odbyli wielkie 
zgromadzenie, na którcm posta - 

nowili nie dopuścić do odbycia 
zlotu sokolstwa. Po tym wiecu 

odbuł się konwentykiel wszech- 
niemieckich mężów zaufania i po- 

stanowiono zmasakrować posłów 
Zamorskiego i Dobię i prezesa 

Sokoła w Bielsku, Podgórskiego. 
Z powodu tych prowokacyi 

przedstawiciele obywatelstwa 
polskiego zebrali się o godzinie 
11 w nocy w Domu polskim na 

narady zastanawiając się, czyby 
nie należało odroczyć zlotu, tem- 

bardziej, że magistrat zakazał u- 

rządzenia uroczystości i pochodu 
Polaków przez Bielsko. Równo- 

cześnie wikaryat odmówił odpra- 
wienia nabożeństwa, na które po- 

przednio się już zgodziło probo- 
stwo. Obywatelstwo polskie po- 
stanowiło urządzić obchód. Insp. 

policyi Bezdek wobec przedstawi- 
cieli polskich zobowiązał się oko- 
ło godz. 11—12 w niedzielę pu- 
ścić druhów pochodem z Białej 
do Bielska. 

Gdy sokoli przyjechali do 

Bielska, na dworcu oczekiwał ich 

tłum burszów i hakatystów.Żan- 
darmerya z najeżonymi bagneta- 
mi utworzyła kordon, nie pozwo- 
liła Sokołom wysiadać z pociasr 
i zniewoliła ich do dopaty ceny 
biletów do Białej, lak odszedł 

szereg pociągów do Białej. Wo- 
bec stanowiska i postawy sokol- 

stwa polskiego i chęci przejścia 
przez Biełsko, insp. Bezdek pro- 
sił, aby Polacy nie robili awantur 

i zapewnił, że ma możność prze- 

puścić Sokołów innem przej- 
ściem. Ruszono w pochód, w któ- 

rym stanęło z górą 4000 osób. U- 

czestnicy uroczystości byli prze- 

konani, że dostaną się do Domu 

pc lskiego w Bielsku i tam odbę- 

dą swoją uroczystość. Okazało się 

jednak, że inspektor Bezdek po- 
stąpił wobec Polaków nielojalnie 
i ich okłamał. Komisarze policyj- 
ni· w Bielsku bowiem twierdzili, 

że o pozwoleniu na pochód nie 

wiedzą. 

Gdy Polacy dotarli do rzeid 

Błałki, zastali z drugiej strony 
tłum Niemców, uzbrojony w re- 

Vvdwery, kije i tasaki. Bursze i 

wszechniemcy krzyczeli i śpiewa- 
li pruską pieśń: „Wacht am 
Rhein". Po jednej stronie Białki 

stanęli Polacy, a po drugiej od 

Bielska Niemcy. Nagle dowie- 
dziano się, że Niemcy demolują 
Dom polski w Bielsku. Poseł Za- 
morski zażądał od policyi, aby 

przepuszczono go do domu 
i udał 

się z 4 delegatami przez mostek, 

Policya otoczyła delegacyę kordo 

nem. Kiedy Zamorski wszedł .uię- 

dzy burszów niemieckich, kordon 

policyjny nagle się rozluźnił i 

bursze niemieccy rzucili się na de- 

legatów. Nauczyciela Olecha obi- 
to brutalnie, u niego i innych 
przeprowadzono osobistą rewizyę 
kieszonkową. 
Napad burszów na delegacyę 

wyprowadził Polaków z równo- 

wagi. Straż ogniowa dobyła to- 

porków i ruszyła naprzód, a in- 

ni Polacy zaczęli obrzucać haka- 
tystów kamieniami. Wszczęła się 
bójka. Mostek jest wąski i dlate- 

go kilkutysięczny tłum robotni- 
ków udał się na inny most, aby 
tamtędy dostać się do Bielska. 
Żandarmerya odmówiła im jed- 
nak wstępu do miasta, wówczas 
robotnicy, brodząc do kolan, sta- 
rali się przejść przez rzekę do 

Bielska. Zobaczywszy to inspek- 
tor Bezdek, rzucił się z wycią- 
gniętą szablą i trzema policyanta- 
mi przy pomocy tłumu burszów 

do rzeki i zaatakował Polaków. 

Polała się krew. 

Na pierwszym moście straż o- 
gniowa i tłum ostro natarł na 

Niemców i wypchał ich z nad 

Białki. Niemcy zaczęli się cofać, 
w pomoc przyszła im żandarme- 

rya i najeżywszy bagnety, oto- 

czyła ich i stanęła przed strażaka- 
mi. Komendant Związku sokolego 
Malc wydał rozkaz udania się na 
boisko. Po zaopatrzeniu przy mc- 
ście dwu rannych, formowano po- 
chód, do którego przyłączyli się 

robotnicy, a potem straż. W Do- 

mu polskim w Bielsku zgroma- 
dziła się spora liczba sokołów. 

Przybiegła tam policya i zażądała 
opróżnienia domu, bo nie ręczy za 

bezpieczeństwo, gdyż bursze gro- 
zdemolowaniem domu. Pod 

przymusem policyjnym zebrani 

wyszli z domu i pod eskortą uda- 
li się do Białej i tam przyłączyli 
się do pochodu. 
Gdy pochód szedł ku rynko- 

wi. Josephy, syn fabrykanta, m- 
nera hakatystów bialskich zdarł 

oznakę sokolą. Skutkiem tej pro- 

wokacyi obito Josephy'ego. Z o- 

kien padły kamienic na żandar- 

meryę, która urządziła szarżę w 

kierunku rynku, gdzie zaczął 

przemawiać p. Zamorski i stłoczy- 
ła tłum w uliczkę. 

Padły dwa strzały z rewolweru. 
W drodze na boisko na idących 
rzucano zgniłemi jajami. Ostate- 

cznie dostano się na boisko so- 

kole gdzie urządzono wiec im- 

prowizowany przy ogromnym u- 

tlziele publiczności. 
Ogółem rannych jest 52 osoby. 

Między innymi ciężko ranni są. 

posłowie Dobija i Zamorski, Józef 

Mrowieć, 17-letni chłopak, pie- 

karczyk, ranny śmiertelnie w 

skroń; Józef Jasiorek w czoło; 

Stefan Bialski w plecy; Józef Ja- 

nica w głowę; Józef Szustak, St. 

Woźny itd. Staruszek 72-letni, 

Michał Glisz, wracający z kościo- 

la w ścisku dostał 10 ran na po- 

liczku. 

BÓL ŻOŁĄDKA. 

„Szanowni Panowie: Cierpia- 
łem bardzo na ból w żołądku, 

wzdęcie, boleści pod piersiami, 
trudny oddech, miałem język o- 

błożony i zatwardzenie. Chociaż 

używałem rozmaite inne medy- 

cyny i radziłem się lekarzy, nie 

odczułem żadnej zmiany na lep- 

sze. Próbowałem Severy Gorycz 
żołądkową i jedna butelka tylko 
wystarczyła zupełnie w usunię- 
ciu dolegliwości. Ogłoście to pi- 
smo, ażeby cierpiący podobnie się 
o tem dowiedzieli. Jas Valencic, 
Box 386, Grabtree, Pa." — Seve- 

ry Gorycz żołądkowa (Severa's 
Stomach Bitters) kosztuje 50c i 

$1.00, a nabyć można w aptekach. 
Jeżeli aptekarz nie chce dostar- 

czyć, zamów wprost u W. F. Se- 

vera Co., Cedar Rapids, Iowa. 
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Co słychać 
l w Polsce? 
— Z gospodarki gminnej. ±- 

mocnicy gminy Młociny w pow. war- 

szawskim, przed 3 miesiącami doko- 

nali rewizyi książek przychodów i 

wydatków kasy gminnej. Sprawdzo- 

no, iż sołtysi w liczbie 20, asystując 

przy losowaniu do wojska, pobierali 

dyet po rb. 1 dziennie, zapisywano 

zaś do książki podwójnie, t. j. jeżeli 

który z sołtysów asystował 6 dni, to 

otrzymał rb. 6, zapisano rb. 12. Dalej 

zauważono, że wypłacona J. Orłow- 

skiemu jakoby za podwody rb. 192. 

Wójt gminy, Walenty Czerwiński, po- 

świadczył na kwicie własnoręczny 

podpis odbierającego wymienioną 

kwotę Orłowskiego. Okazało się, iż 

Orłowski żadnych pieniędzy za pod- 

wody nie podnosił. Następnie pełno- 

mocnicy gminni dowiedzieli się, iż u 

jednego z żydów warszawskich było 

68 ławek szkolnych do nabycia, żyd 

żądał po rb. 8 za sztukę i byłby za- 

pewne oddał po rb. —6, gdy tym- 

czasem nazajutrz wójt z pisarzem 

gminnym, już bez obecności nauczy- 

ciela szkoły, zapłacili po rb. 9 za 

ławkę. O tych nadużyciach spisano 

protokół, który złożono w ręce naczel- 

nika powiatu, do t:j pory jednak 

wójt pozostaje nadal na swem sta- 

nowisku. Przed kilkoma dniami odby- 

ły się wybory wójta gminy i ławnika. 

Na zebraniu gminnem przewodniczył 
komisarz włościańsfki Półtorackij 

Po sprawdzeniu liczby głosów wybor- 

czych okazało się, iż 95 głosów otrzy- 

mał Jan Dąbrowski (na \vójta), 1 

94 głosy Michał Szczęśniak (na ław- 

nika). Ponieważ obaj wybrani gospo- 

darze gminni figurowali na liście 

kandydatów przedstawionych do za- 

twierdzenia przez naczelnika powia- 

tu i 'komisarza włoścśiańskiego i z li- 

sty kandydatów nie byli wykreśleni, 

zdawało się przeto, iż wybory jako 

dokonane prawidłowo nie będą za- 

kwestyonowane. Tymczasem ku wiel- 

kiemu ździwieniu wyborców, naczel- 

nik powiatu uznał wybranych tak 

znaczną większością głosów za nie- 

odpowiednich, i na dzień 2-go lipca 

wyznaczył drugie zebranie gminne, 

iktóre się odbyło w Kaskadzie. W 

sprawie nadużyć wniesiono skargę 
do 

p. gubernatora warszawskiego, z proś- 

bą o przeprowadzenie śledztwa, dru- 

gą zaś skargę wniósł do prokuratora 

J. Orłowski za podpisywanie jego na- 

zwiska i podnoszenie nieprawne w 

jego imieniu pieniędzy gminnych. 
— Nowe kolejki. Ukończono studya 

nad budową linii kolejki podjazdo- 

wej, na długości 31 wiorst między 

Warszawą a Lesznem (cukrownia). 

Linia kolejki ma być przeprowadzona 

przez Leszno, Zaborówek, Zaborów 

Leśny, Lipków, Zielonkę i Szeligi, do 

wiaduktu kolei Obwodowej na Woli 

i do stacyi towarowej "kolei Kaliskiej. 

Kozgałęzienia boczne od Odolan do 

cegielni oraz w inne strony obliczo- 

ne są narazie do 15 wiorst. 

Koncesyę na budowę linii otrzymał 

p. Gliszczyński, właściciel Zielonki z 

współudziałem w przedsiębiorstwie z 

pp.: Bersonem, Goldstandem, J. Li- 

pińskim i Wodzińskim. 

Budowa linii będzie rozpoczęta na 

wiosnę r. p. 

Projekt budowy kolejki Warszawa 

-Mińsk Mazowiecki przez Gocław, 

Rembertów, Miłosnę, Dębe Wielkie, 

uzyskał przychylną, opinię komisyi 

petersburskiej do budowy nowych ko- 

lei. Komlsya wypowiedziała opinię, 

że wykonanie budowy powinno być 

dokonane w *2 eeryach. W pierwszej 

seryi robót ma być zbudowana linia 

Warszawa-Miłosna, w drugiej Miłos- 

na-Mińsk ' Mazowiecki. 

Koszty budowy całej linii obliczo- 

no na 2 i pół miliona rubli. Konce- 

syonaruszaml: są pp.: Dowbor, Ste- 

cewicz i Benzef. 

— Lublin. Przejście na prawosła- 
wie. Z Janowa donoszą., iż w cerkwi 

tamtejszej przyjął prawosławie nieja- 

ki Stortek syn włościanina ze wsi 

Łada, gm. Chrzanów, w pow. janow- 

skim.. O w Startek był pozornie bar- 

dzo gorliwym katolikiem i nosił się 

z zamiarem wstąpienia do semina- 

ryum duchownego katolickiego. Czas 

Jakiś w 1913 roku pracował u jedne- 

go z adwokatów w Lublinie, następnie 

w kancelaryi gminnej w Końskowoli, 

lecz nigdzie długo nie popasał. Na 

wiosnę roku bieżącego zjawił się w 

Janowie; parę dni pracował w powie- 

cie, a obecnie jest kancelistą w magi- 

stracie. 

— Nadużycia na komorze. Na ko- 

morze celnej w Szczypiornie ujaw- 

niono wielkie nadużycia celne, jakich 

dopuszczali się urzędnicy, klasyfiku- 

jący towary. Straty skarbu sięgają 

podobno paru milionów rubli. Celem 

przeprowadzenia rewizyi departa- 

ment celny delegował na miejsce 

dwóch urzędników,z których pierwszy 

dokonał nadto rewizyi w niektórych 

fabrykach łódzkich, otrzymujących 

towary za pośrednictwem komory w 

Szczypiornie. Drugi z delegatów do- 

konał rewizyi w Kaliszu. Rewidenci 

zdobyli wiele materyału obciążające- 
crr% 

— Kilece. Z praktyki pokutnego 
doradztwa. „Gazeta Kielecka" opisu· 

je następujące zdarzenie z praktyki 

pokątnego doradztwa.Niedawno jeden 

z adwokatów petersburskich p. Fr. 

C. otrzymał z Kielc dwa listy reko- 

mendowane. W jednym z nich był 

czysty papier listowy, w drugim, 

grubszym, okładki aktów sądu gmin- 

nego. Adwokat domyślił się, iż cho- 

dzi tu o jakieś oszustwo i listy prze- 

kazał władzom policy jno-sądowym. 

śledztwo wykryło, iż listy owe wypra- 

wiane były z kancelaryi pokątnego 

doradcy w Kielcach . M., oskarżone- 

go obecnie o oszustwo mieszkańców 

Kielc: Ignacego Wosia na 800 rb. i 

Wiktoryi Kozłowskiej na 102 rb. 50 

kop. 
Pokwitowania pocztowe w przyję- 

ciu listów rekomendowanych pod a- 

dresem adwokata p. C. w Petersbur- 

gu były niezbędne oszustowi, w celu 

oszukania Wosia, ktrego M. upewniał 

że akta sprawy jego o podział spad- 

ku wraz z kosztami przesłał adwoka- 

towi dla wnieienia ich do senatu i 

jako dowód pokazywał Wosiowi po- 

kwitowania pocztowe. 

Sprawą tą zajął się sędzia śledczy 

z Kielc. 

— Warszawa. Wyjazd J. E. ks. 

Arcybiskupa. J. E. ks. Aleksander 

Kakowski, Arcybiskup metropolita 

warszawski, opuścił Warszawę, uda- 

jąc się na C tygodniowy urlop zagra- 

nicę. Najdostojniejszemu Arcypaste- 

rzowi towarzyszy ksiądz prałat Sta- 

nisław Gall, regens seminaryum metr. 

warszawskiego. 
— Kijów. Nowy Bank w Kijowie. 

W Kijowie powstaje nowa tnetytucya 

finansowa pod nazwą, „Kijowski bank 

handlowy zaliczkowo-'przemyslowy", 

ktrego założycielami są między inny· 

ml tar. Aleksander Tyszkiewicz, p. 

Edward Wiliński, prezes zarządu To- 

warzystwa „Samopomoc" w Kijowie, 

p. Niemirowicz-Szczytt, członek za- 

rządu T. W. K. ziemian polskich w 

flsńku 1 paru innych. Bank wykony· 

wać będzie wszelkie operacye ban· 

fcowe, a także wydawać pożyczki pod 

solo-weksle pod zastaw majątków 
ziemskich, bank ma prawo otwierać 

ewoje filie w innych miastach. Kapi- 

tał zakładowy początkowo wynosi 3 

miliony rubli. R 

— Lwów. Zjazd kobiet polskich. 
W Krakowie odbywał się zjazd kobiet 

polskich: Pierwszy dzień zjazdu po- 

święcono sprawom rzemiosł kobie- 

cych na ziemiach polskich. W drugim 

dniu obradowano nad sprawą handlu 

polskiego. 

Uchwalono: 1) wpływać na podnie- 

sienie poczucia wartości rzemiosł 

przemysłu i handlu oraz zachęcani* 

młodzieży żeńskiej 1 męskiej do o- 

bierania zawodu rzemieślniczego. 2) 

otaczać opieką pod względem moral· 

nym i zawodowym praktykantkl rze< 

mieślnlcze. 3) ik u po wać tylko u kup« 

ców, aby się zaopatrywali w towai 

pochodzenia polskiego. 4) starać sif 

0 uświadamianie ludu co do obowiąz· 

ku kupowania u swoich. 6) zwróció 

do kupców polskich, aby w obywatel· 

sklem poczuciu współdziałali ze spo- 

łeczeństwem polskiem w sprawie od* 

rodzenia, handlu polskiego. 6) wpły- 

wać na kupców polskich, aby loko- 

wali pieniądze w przedsiębiorstwach 
1 hurtowniach polskich. 7) wprowa- 

dzać w korespondencji kupieckiej 

język polski, by w ten sposób skłonić 

obcych do szanowania naszego języ- 

ka, 
· 

— Bielsk. Niemcy przeciw soko- 

łom. 
' 

W Bielsku miała się odbyć w 

niedawno temu uroczystość z powo- 

du 10-lecfca tamtejszego Sokoła pol· 

skiego. Na obchód przybyło przeszło 

1,200 sokołów z okolicy i Krakowa. 

Lecz policya bielska w ostatniej chwl* 

11 zakazała uroczystego pochodu do 

„Domu Polskiego". Wikaryat miej· 

scowy nie pozwolił również na od· 

prawienie uroczystej Mszy éw. Haka· 

tyści i bursze bielscy przygotowali się 

do napaści na Polaków, zaopatrzy· 

wszy się w laski, boksery i rewolwe- 

ry. 

Mimo zakazu policyl pochód pol- 

ski, złożony z 3,000 ludzi, uszykowa- 

wszy się na boisku w Białej, ruszy! 

ku mostowi, łączącemu Białą z Biel- 

skiem. Na moście i koło mostu przy- 

szło do starcia Polaków z policyą 1 

Niemcami. Niestety, na rozkaz na- 

czelnika swego sokoli się cofnęli, a 

byli w takiej sile, że byliby przetrze- 

pali skórę Niemcom. Gorętsi robotni- 

cy polscy zaczęli brnąć przez Białkę, 

ażeby się przedostać do Bielbka. Wó- 

wczas rzuciła się na nich policya i po- 

raniła szablami kilkudziesięciu ludzi. 

Pochód cofnął się do Białej, a uroczy- 

stość została odłożona. 

— Lwów. Zjazd sokołów ruskich. 

We Lwowie odbył się zjazd sokołów 1 

siczy ukraińskich, urządzony ku pa- 

mięci'Szewczenki; miał przebieg epo- 

ikojny. Z prowincyi przyjechało 24 

nadzwyczajne pociągi. 

W pochodzie przez miasto wzięło 

udział do 6,000 umundurowanych so- 

kołów. 

I Po co Czekać? 
Rozkoszujcie się wygodami czy 

stości, które farby nasze wam da- 

dzą w waszem mieszkaniuf Teraz 

czas nabyć farby wam potrzebne; 
mamy je w różnych kolorach, z 

najlepszego gatunku i po cenach 

bardzo niskich. 
Zarazem obstawcie okna i drzwi 

siatkami drucianemi, aby nieczy- 
stość much i robactwa wamniedo- 

kuczały i szwanku na zdrowiu nie 

przynosiła. 
Trzymamy różne naczynia do- 

mowe, stolarskie, itd. Reperujemy 
wyżymaczki, i wypożyczamy na- 

czynia na okazye weselne, itp. 
Z szacunkiem 

Fr. Paszkiewicz 
1248 Noble ulica, 
blisko Bradley ulicy. 
Telefon Monroe 5704 

Wm. Timmerhoff 
Fabrykant pierw*xor*fdnyci 
CYGAR 

Sktad Hartowny 1 '!etaMe«ny ntjroemMtazego 
tytoniu. Telefon Belmont 0ó06 

2057 N. Kedzie are. Chicago, ID. 

EDWARD PAULI 
Edward Pauli ex-wydawca dawniejszego 

Folskiego miesięcznika pisma najlepiej reda- 

gowanego w Stanach Zjed., a obecny 
redaktor 

Tygodnika PoUkiego mówi: 

"Jest to wielką dogodnością 

gdy można kupić paczkę pa- 
pierosów, wiedząc z doświad- 

czenia, że kupione pudełko za- 
wiera zupełnie tak dobre papierosy jak owe ostatnie. HASSAN 

papierosy mają tę zaletę. Żaden inny papieros nie 
może się równać HASSAN, co do smaku 

i zapachu". jp ^ 

' 
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