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Telegramy Zagraniczne.
Marzeniu Wilhelma o powiększe
niu floty nie ziszczą się.
Bezrobocie w Gdańsku.
Głód i tyfus na Węgrzech.
Nędza we Wiedniu.
Przesilenie gabinetowe w Grecj i.
Wygląda jak rewolucya.
Rewolucj a grozi w Guatemali.
v

Nędza w Austryi.

Watykan.
jRzym, 1 Marca.
Ojciec Św. przyjmował dziś
\\ sali tronowej całe Kolegium
Kardynalskie na solennej nu•dyeucyi.
Kardynał de Y aletta wyra
ził w imieniu całego Kolegium
uczucia wierności Ojcu św. i
oświadczył zarazem najszczer
sze życzenia Kardynałów z okazyi urodzin papieża jako i
czternastoletniej rocznicy koro
nacyi jego w kaplicy Sykatyń
skiej na najwyższego pasterza
św. rzym. Kościoła.
W odpowiedzi swojej zwró
cił Ojciec św. uwagę na dowie
główne zasady, które Innocen
ty III za myśl przewodnią
swych rządów uważał, t. j.:
odzyskanie niepodległości pań
3 twa kościelnego i niezależność
Kościoła św. Ojcieeśw. oświad
czył, że za te zasady gotów jest
oddać swoje życie.
Zmiana opinii publicznej,
dodał, utrudnia bardziej moją
w- tym celu pracę niż to było
za czasów Innocentego Iii-go.
Wtedy bowiem wiara'byłazasa
dą przenikającą na wskroś socyalne i polityczne życie. Dziś
wiara znikła—a to dodaje tern
większej odwagi nieprzyjacio
łom Kościoła i papiestwa, aby
chr\styanizoi do szczętu ze
świata wykorzenić.
W •>bec takiego położenia
rzeczy, głównem uaszein życze
niem powinno być, nie powrót
do zmysłowością przesiąkłej
cywilizacji, lub do niedosta
tecznych urządzeń średniowie
cznych— ale powrót do głębo
ko w sercach ludu tkwiącej
wiary. T aka tylko wiara mo
że te rozmaite słabości, na któ
re chorują narody, radykalnie
uleczyć.
Nienicj-.
Londyn, 1 marca.
Wedle depeszy do „Daily
News4* z Berlina, zupełnie fał
szywą jest pogłoska, jakoby
cesarz Wilhem miał zamiar od
wiedzić wystawę chicagoską.
Gdyby to od niego samego za
leżało, niezawodnieby to uczy
nił, ale on sam kilkakrotnie
wyraził się, że wykonanie tego
planu jest niemożliwe dla tru 
d ności nieprzezwyciężonych.
B erlin, 1 marca.
Caprivi nie miał powodze
nia ze swym wnioskiem w spra
wie powiększenia floty w myśl
cesarza, gdyż dzisiaj w Izbie
posłów znaczną większością
wniosek ten odrzucono. Inne
paragrafy tej noweli przyjęto.
Gdaiisk, 1 marca.
Tutejsi robotnicy nie mający
zatrudnienia dzisiaj ukazali się
przed ratuszem w nieprzeliczo
nej liczbie i żądali pomocy.
Rada miejska postanowiła za
trudnić ich około uprawiania
wielkich obszarów leżących u
gorem.
Austro-Węgry.
.*
Peszt, 1 marca.
Nietylko głód sroży się w
północnej części Arvy we Węi
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grzech, ale także tyfus i inne
epidemie. Brak żywności tak
jest dotkliwy, że w wielu miej
scach ludzie spożywają korę
drzew i szyszki drzew szpilko
wych. Prezydent Izby niższej
sejmu austryackiego oznajmił,
że zarządził już środki do ulże
nia uędzy i uiesienia pomocy.
Wiedeń, 1 marca.
Przy rozdzielaniu bezpłatnem żywności głodnym przed
lokalem wydawnictwa „Volkspresse“ dzisiaj przyszło do gro
źuych rozruchów. 8000 bo
chenków chleba zebrano, azgłosiło się 12,000 osób, z których
każda liczyła na datek. Skoro
dowiedziano się, że zapas wy
czerpany, wielu rzuciło się z
chciwością zapamiętałą na tych,
którzy chleb otrzymali, aby im
go wydrzeć, a ci znowu bronili
swej własności. W ścisku i
zamięszauiu 10 kobiet dość
mocno zi'stało pokaleczonych.
Silny oddział policyi musiał
zaprowadzać porządek.
Na czele składki zarządzo
nej przez burmistrza celem nie
sienia pomocy głodnym, stanął
cesarz Franciszek Józef, który
Tifiarował $2500. Bracia Sprin
ger ofiarowali §5000.
Wielka Brytania.
D ublin, 1 marca.
John Parnell, brat zmarłego
Charlesa Stewarta Parnella,
7„uiekoronowanego
7
O króla Iriand^i“ , który przez jakiś czas
bawił w Irlaudyi celem upo
rządkowania pozostałości po
bracie, wkrótce powróci do
Stanów Zjednoczonych. Dom
i grunt zmarłego w Avondnle
zostauą przez licytacją sprze
dane. Lasy na tym gruncie już
są sprzedane.
Londyn, 1 marca.
Na dokach w Liverpoolu
zapadło się rusztowanie, na
którem pracowało kilkunastu
robotników. Trzyuaście ro
botników zostało pokaleczo
nych, ośmiu z nich ciężko a
może śmiertelnie.
65letui Maitland Francis
Morland w Osford, obwiniony
o to, że wyłudził od lorda
Hathfielda sumę 70 funtów
sterlingów, dzisiaj stawał przed
sądem policyjnym, ale proces
jego odłożono. Ogłaszał on w
gazetach, że jest młodą zajmu
jącą wdową, która pragnęłaby
zrobić znajomość z majętnymi
anam i. Loid dał
7,,gentlem
/O
się anonsom tym oszukać, a
kiedy przekonał się, ż-go o-zukano, zaskarżył sprawcę.
Francya.
P a ry ż, 1 marca.
Dyrektor bezpieczeństwa pu
blicznego, Caselles i podsekre
tarz kolonialny Etienne, poda
li się do dymisyi.
„World*4 otrzymał wiado
mości pewne co do stanu zdro
wia sędziwego Ferdynanda
Lessepsa. Mimo, że ma lat 88,
Lesseps stosunkowo jest zdrów
fizycznie, ale umysł jego już
tak jest osłabiony, że nie jest
w stanie poznawać najbliższych
swoich krewnych. Nie może
także prowadzić konwersacyi
w związku. Od czasu, kiedy
sprawa budowy kanału Pana
ma tak się nie powiodła, Les
seps na umyśle dużo ucierpiał.
Okazało się, że zamach na
pałac księżnej Sagan właściwie
był zwrócony przeciw posel
stwu hiszpańskiemu. Jest rze
czą już udowodnioną, że anar
chiści hiszpańscy w Paryżu
chcieli się zemścić za stracenie
anarchistów w Xeres tym spo
sobem, iż zamierzali wysadzić

w powietrze gmach poselstwa
hiszpańskiego. W gmachu,
który zajmowało dawniej po
selstwo hiszpańskie, oddano
list przez wielu anarchistów
hiszpańskich i francuskich
podpisany, w którym mieściły
się pogróżki. Okazało się pó
źniej, że anarchiści nie tylko
uie wiedzieli, w którym no
wym budynku teraz poselstwo
hiszpańskie się mieści, ale na
wet nie wahali się na chybił
trafił bomby umieścić przed
nieznajomym sobie gmachem
księżnej. W skutek eksplozyi
zniszczoną została wspaniała,
może najpiękniejsza w Paryżu,
fasada domu, a stróż, który
wówczas zamiatał, zapewne
wzrok straci.
Grecja.
A teny, 1 marca.
Grecki gabinet z Delyannisem zrezygnował, a król pole
cił Tricoopisowi, ażeby utwo
rzył nowy gabinet. Tym spo
sobem załatwia się proces wy
toczony przez Delyannisa prze
ciw dawnemu gabinetowi Triconpisa. Dotychczas uiepodo
hna dowiedzieć się szczegółów,
co właściwie było powodem
kryzys gabinetowej, — słychać
jeduak, że król zawezwał Delyaunisa i jego gabinet do re
zygnowania. Minister uie usłuebał zawezwauia z powodu,
że ministrowie posiadali wię
kszość w Izbie posłów po swo
jej stronie.
Ateny, 1 marca.
Trieoupis nie chce utworzyć
gabinetu. Constantopulo ofia
rował się zadanie to wykonać.
Otrzymał też polecenie, ale
Delyauuis ze swoimi zwolenni
kami pojawił się w Izbie po
słów, gdzie oznajmił, że król
zawezwał jego i jego kolegów
do rezygnowania, a kiedy
wzbraniali się to uczynić, sam
ich wydalił. Potem zawezwał
Izbę, ażeby mu oddała votum
zaufa u ia. Jednogłośnie na to
się zgodzono. Po posiedzeniu
Izby posłów nieprzeliczone
tłumy ludu odprowadziły Delyanuisa do jego mieszkania;
gdzie Delyannis z balkonu
wypowiedział ognistą mowę.
Zauważył w tej mowie, że naród
dwa razy już dał mu dowody
zaufania i że dlatego on nigdy
nie opuści swego stanowiska.
Liczy na poparcie narodu.
Przed domem Tricoupisa od
była się demonstracya przeci
wników Delyannisa. Położenie
stało się bardzo krytycznem.
Król obstaje przy rozwiązaniu
gabinetu Delyannisa. Pałac
królewski otoczony jest konni
cą i policyą.
Guateniaia.
S a n Francisco, Cal., 1 marca.
Parowiec City of Panama
przybył dziś tutaj z Panamy i
innych portów środkowej A 
meryki. Niewiele [jednakże
przywiózł nowin. Wedle osta
tnich wiadomości Barillas, były
prezydent, który w czasie wal
ki wyborczej ostatniej został
pobity, przygotowuje się do
wyjazdu z nabytym majątkiem.
Lienfista został obrany prezy
dentem, ale jeszcze nie objął
był urzędu, kiedy parowiec
opuszczał port ivsądzą niektó
rzy, że nigdy nie obejmie
urzędu. Jednym z kandydatów
był młody Barrios i Barillas
podobno wszelkiemi siłami
stara się o pozyskanie jego
przyjaźni. Obiecał mu do
starczyć wojska do poparcia
jego pretensyj, byleby Barrios
przyrzekł mu, że postara się o

.
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bezpieczny jego wyjazd z k ra
ju.
Jeżeli istotnie Barrios
starać się będzie o przywła
szczenie sobie władzy, to kraj
będzie widownią wojny domo
wej.
Queeuslan<l.
Brisbane, 1 marca.
Z powodu bezrobocia zna
cznej liczby robotników w
kraju, rząd w Queensland po
stanowił nie dopuszczać iramigracyi przez czas jakiś.

Hudsonem; w niektórjrch oko
licach Rockland County, całe
góry śniegowe się potworzyły
przez zawieje.

Poseł Springer hardziej chory.
Washington, 1 marca.
Stan zdrowia posła Springe
ra dzisiaj, jak się zdaje, jest
krytycznym. Choroba jego
bardzo szybko się pogorszyła i
przyjaciele jego bardzo się
troszczą o niego. Springer już
przez czas długi, jakkolwiek
b)7wał na posiedzeniach Izby,
nie brał udziału w debatach, i
obawiają się, że pogorszył stan
Odprawa dla wroga katolicyzmu
swego zdrowia przez to, że się
w kongresie.
nie szauował i starał się przeKatastrofa kolejowa w Mil
zwj’i ięż)*ć chorobę.
waukee.
Choroba Springera zaszła w
chwili bardzo nieprzyjemnej z
Choroba Springera.
przyczyny, że w Izbie posłów
Pożar wiezienia w Indianapolis. on właśnie miał rozpocząć de
baty w sprawie taryfy. Mowę
swą
opracowywał przez kilka
Z kongresu.
miesięcy i wyuczył jej się tro
Washington, 1 marca.
skliwie. Dotkliwą dla niego
W Izbie posłów odbywały
rzeczą jest, że tej mowy nie
się przez trzy godziny debaty
nad zarzutami pułkownika może wypowiedzieć na począ
tku debat: spodziewa się on
Pratta, wojskowego przełożo
jednak, że zdoła ją wj?po wie
nego szkoły dla Imiyan w Cardzieć na zakońc/.euie debat i
lisie, który twierdził, jakoby
prosił McMillina, ażeby spra
katoliccy reprezentanci w kon
wę w Izbie rozpoczął. Ten
gresie intrygowali, ażeby dla
jeszcze nie przygotował się do
katolickich szkół indyańskich
tego należycie, ale spodziewa
pozyskać wielkie korzyści.
się, że w przyszły W torek zdo
Już w ciągu wczorajszych
ła wnieść sprawę cła na wełnę.
debat nad budżetem tej szkoły
Nieszczęście kolejowe.
powiedziano było w Izbie po
M ilwaukee, 1 marca.
słów, że P ratt o tej sprawie
Pociąg
lo k a ln y z Wateptak się wyraża: „Napaści po
chodzą ze strony katolików, town, który dziś popołudnia <o
którzy płacą członkom kon godz. 4 miał przybyć do Mil
gresu za to, by ci występowali waukee, wpadł na tylne wa
przeciw szkołom publicznym, gony pociągu zapełnionego ro
które przeszkadzają szkołom botnikami z warsztatów kolei
St.
parafialnym, otrzymującym od Chicago, Milwaukee
rządu trzy razy znaczniejsze Paul i zdruzgotał ostatni wa
subwencje, aniżeli iune wy gon, w skutek czego 7 osób
zostało zabitjrch, a wiele poka
znaniowe instytucye.'1
Dzisiaj telegraficznie Pratta leczonych. Obydwa pociągi
zapytywano, czj' to prawda, że szły w jednym kierunku i potak się wyrażał, a na to on tąż cia«r
*-0 z robotnikami właśnie, z
samą drogą odpowiedział twier głównego toru zeszedł na tor
dząco i powtórzył swoje twier boczny. Zwrotniczy Emil Bar
dzenia. Wtedy poseł Mausur, tel nie przestawił zwrotnicy
wniósł, ażeby nadzwyczajną przez zapomnienie i w chwilę
subwencyą w sumie 1000 do później wjechał ów poćiąg lo
larów rocznie, wyznaczoną dla kalny również na tor boczny i
Pratta jako przełożonego szko wpadł na pociąg przed nim
ły, wykreślić z budżetu, i idąc}7, nim go zdołano zatrzj7wniosek ten przyjęto większo mać. Bar tel znikł, szukają go
ścią 93 głosów przeciw 37. — jednakże pilnie.
W pociągu pierwszym znaj
Tym sposobem dano Prattowi
zasłużoną odprawę za jego na dowało się 175 do 200 robo
tników powracających do do
paści nieusprawiedliwione.
Następnie przyjęto nieda mów z roboty. Nieszczęście
wno postawiony wniosek, aże w)7darz)Tło- się na 18tej ulicy,
by wojskowych mianowano gdzie oba pociągi mają w owej
agentami dla Indyan, większo porze iść do siebie równolegle.
Ze zabitych identyfikowano
ścią 142 głosów przeciw 54.
następujących: Stanisław KaCo Chili ma płacić.
taleński, Jan Grunkowski, P a 
Washington, 1 marca.
weł Wagner i Robert Wiese.
Skargi o odszkodowanie,
Z tych pierwsi trzej byli żona
wniesione przeciw rządowi chi
ci, ostatni kawalerem.
lijskiemu ze strony załogi pa
Dużo ludzi zginęło.
rowca Baltimore, nadeszły do
S t. Johns, 1 marca.
departamentu państwa. Cała
15 osób wybrawszy się na
suma odszkodowania, której się
połów
psów morskich w ubie
domagają, wynosi $2,065,000,
a poszczególne żądania wyno głą Sobotę, zo9tało zapędzo
nych w morze gwałtowną bu
szą $30,000 do $150,000. *
rzą i zginęli w skutek niepo
Barze.
gody i braku żywności. O 10
N ew Yoi'k, 1 marca.
Marzec rozpoczyna się jedną innych niewiadomo, jaki ich
z najcięższych burz, jakich w 1 >s spotkał. Parowiec wysłany
ostatnich kilku latach doznali tjan ostatnim na pomoc, nie
śmy. Ani jeden statek żaglowy zdołał skutecznie z burzą wal
nie poważył się dzisiaj opuścić czyć i do nich się dostać; wszy
przystani i tylko największe scy wątpią, by ich zdołano u 
parowce odważyły się walczyć ratować.
Pożar więzienia.
z burzą gwałtowną. Burza ta
Indianapolis, In d ., 1 mar.
sroży się wzdłuż całego wy
Dziś wieczorem spaliło się
brzeża New Jersey. Koło Long
Branct bałwany burzą pędzo więzienie stanowe dla kobiet i
ne poodrywały znaczne kawa dom poprawy dla dziewcząt.
ły ziemi. Głęboki śnieg pokry Budynek spalony do szczętu.
wa całą okolicę nad dolnym Pożar odkryto w parę minut
—
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po wieczerzy w pralni domu
poprawy. Julia Kerr, jedna
z uwięzionych, i jedea z dozor
ców równocześnie dostrzegli,
że z owej izby wychodzi dym
gęsty. Julia uwiadomiła na
tycbmiast maszynistę, który
wspólnie z dozorcą dość skute
cznie walczyli z pożarem i nie
mal już go ugasili, kiedy nagle
pękła kiszka. Nim ją można
było naprawić, pożar nagle
się rozszerzył z wielką szybko
ścią. Nareszcie doszedł i do
cel zajmowanych przez wię
źniów i w znacznych odległo
ściach słyszano pękanie cel że
laznych.
Dom ten położony był na
polu obejmującem 5 akrów, na
wschodniej granicy miasta.
Było to wzorowe więzienie i w
całym kraju dobrze znaue.
Kiedy pożar wybuchł, przeło
żona, panna Kelly, kazała zejść
dziewczętom z domu popraw)7
na dziedziniec. Kiedy sądzono,
że pożar ugaszono, zamknięto
je na nowo. Kiedy jednakże
pożar znowu wybuchł, wypro
wadzono je ponownie na dzie
dziniec i tam strzeżono.
W tym oddziale domu znaj
dowało się 157 osób.
Urzę
dnicy obawiali się, że ze strony
kobiet znajdujących się w od
dziale karnym wybuchną nie
pokoje. Panna Kelly douo
śnym głoseru oznajmiła uwię
zionym co się dzieje, i powie
działa, że otworzy cele, ale żąda
'przyrzeczenia, iż nie spróbują
uciekać. Kobiety istotnie zło
żyły jednogłośnie to przyrze
czenie, panna Kelly pootwie
rała drzwi i 53 kobiet wyszło
za nią na dziedziniec, gdzie
straż się znajdowała. 8 z tych
kobiet było skazanych na do
żywotnie, a 6 ua długoletnie
więzienie.
O ile dotychczas wiadomo,
żadna z uwięzionych dotych
czas nie próbowała uciec. Po
żar został podłożony przez
dziewczę talmogene Thompson,
Mary Stevens, i Lj’die Kinse
ley, które spodziewały się, że
przez to wolność odzyskają.
Kobiety i dziewczęta z owe
go zakładu spalonego zostaną
porozuiieszczauety mczasowo po
różnych innych rządowych za
kładach.
Szkoda zrządzona wynosi
$300,000; ubezpieczenie wyno
siło tylko $51,000.
Przybycie parowców.
Hamburg: BohemiazN. Y.
Londyn: Georgia z B alti
more.
Glasgow: Manitobau zPhilad., State of CaliforniazN.Y.
N ew York: Ems z Bremy,
State of Nebraska z Glasg.
Londyn: Sygn:SpreezN .Y .
*•

WIADOMOŚCI MIEJSCOWE.
Strajk w fabryce obówia.
Przedwczesną okazała się
wiadomość podana w sobotnim
numerze „Dziennika14 o zakoń
czeniu strajku w fabryce obó
wia firmy Seltz, Sch wab Co.
Istotnie w Piątek wieczorem,
po wzajemnem porozumieniu
się przedstawicieli firmy z ro
botnikami, przyczem fabiykanci zgodzili się na podwyższe
nie płacy, zdawało się, że strajk
zakończył się pomyślnie i na
zajutrz wrócono do roboty.
Tymczasem okazało się, że fir
ma chciała zatrzymać robotni
ków howo zaangażowanych na
niekorzyść dawniejszych, z któ
rych wielu postanowiła wyda-
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lić. To oburzjdo innych robo
tników. Jeżeli firma zgodziła
się na podwyższenie płacy, to
tern naniem uznała, iż strajk
był usprawiedliwiony, a zatem
też nie było za co oddalać tych,
którzy strajk zarządzili. Zastrajkowano więc ponownie, a
dzisiaj do strajku przyłączą
się wszyscy dawni robotnicy
tej fabryki w liczbie około
800.
Demokraci 15tej wardy.
Od kilku obywateli 15tej
wardy otrzymujemy list nastę
pujący, z prośbą o umieszcze
nie: .
’
Chicago, dnia 1 marca 1892.
Szanowni Obywatele 15tej
w ardy!
Musimy się z Wami podzie
lić radością, której dozualiśmy,
kiedy dowiedzieliśmy się nu
pewno, że mamy Polaka kan
dydata na aldermana naszej
wardy. On sam już oświad
czył, że nominacja przyjmie,
skoro mu ją ofiarować będą.
Polakiem tym jest dobrze
znany w parafii św. Jadwigi,
prezydent Towarzystwa św.
Jadwigi, pan James Frozena.
W Niedzielę, dnia 28go lu
tego my trzej obywatele 15tej
poszliśmy do jego mieszkania
przy ulicy Robey, ażeby go za
pytać, czy chce się starać o u 
rząd aldermana, na co on od
powiedział, że tak, i że będzie
się starał o to, aby dostał nominacyą, wszelkiemi siłami.
Mitj7ng demokratyczny errołany przez obywatela Frozena
odbędzie się w przyszłą Nie
dzielę i prosimy wszystkich o
bywateli Polaków, ażeby na
ten mityng się zgromadzili,
gdjż obowiązkiem jest Pola
ków obywateli i z korzyścią
jest dla nich popierać Polaka i
demokratę.
Z szacunkiem
Jan Tesmer
Franciszek Szczeciński
Jan Sronkowski
1049 N. Iloyue ave.
P rzyp. Red. Należałoby
wymienić, w której hali i o
której godzinie mitj7ng się od
będzie. Wiadomość odnośną
znowu cliętuie podamy w
„Dzieuuiku*4.
Zbrodnie
„Dziennika Chicagoskiego.”
„Dziennik Chicagoski” po
pełnił w ostatnich czasach kil
ka ciężkich zbrodni w oczach
serdeczuych swoich przyjaciół.
Źe mamy wielu takich „naj
serdeczniejszych”, którzy pil
nie przeglądają każdy numer
„Dziennika” na to tylko, aże
by odkryć, czyli nie ma tam
czego, co by można w kole zna
jomych ośmieszyć, albo jako
•straszue błędy i zbrodnie nie
do przebaczenia przedstawić, o
tern wiemy od dawna i mogli
byśmy imiennie nazwać tych,
którzy w tak brzydki sposób
starają się nam szkodzić. Ale
dziwi nas, że także niektórzy
poważni obywatele dają się tym
ludziom przekonywać i nakonieć czasem wierzą, że to lub
owo było rozmyślnie lub na
złość dla kogoś tak lub owak
przedstawione. Zwłaszcza trzy
wypadki z dni ostatnich prze
konują nas,że przeciwnicy nasi
i nieprzyjaciele wszelkich sił
dokładają, ażeby poniżyć i o
śmieszyć lub zdyskredytować
nasze pismo pomiędzy czytelni
kami. Wypadki te oddajemy
podsąd opinii publicznej.
Pierwszym wypadkiem było
podanie wiadomości z „Heral(Dok. na stronie 4 -tej).
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