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No. 115.
Telegramy Zagraniczne.
Minister Bossę w obec katoli
ków.
»
---------Z afrykańskiej kolonii niemiec
kiej.
Pod Gatczyną podziemne kuryta
rze odkryte.
Zamach dynamitowy ar Alby we
Frdncy i.
Nowy gabinet włoski skompleto
wany.
Powstanie derwiszów ar górnym
Egipcie.

Poniedziałek, dnia
Podróżnik niemiecki Gottlob
Adolph Krause (ur. 5 stycznia
1850 koło Meissen), został
ogłoszony jako „rogelfrei14*, t.z.
że wolno go zabić, gdzie go się
spotka. Naczelnikom krajo
wym polecono napędzić Krausego, a kupcom zabroniono u
trzymywać z nim stosunki han
dlowe. Krause zaś w liście
do „Kreuzzeitung* ‘ tak się wy
raża: „Niemieckie władze w
kraju Togo niedawno prosiły
naczelnika Salaga, aby mię
napędził i nie dozwolił mi han
dlu prowadzić. Znaczy to ty
le, co'kazać mię zamordować.
Chcą mię się pozbyć dlatego,
iż twierdziłem, że w kraju T o 
go prowadzi się haudel nie
wolnikami.
Ufam, iż skoro
świat się dowie, że zostałem
zamordowany, wiedzieć także
ladzie, dlaczego przyszło do
tego. Moją zbrodnią jest, że
prawdę opisywałem/*
Berlin, 15 maja.
Profesor Leyden w klinice
wczoraj przedstawił człowieka
chorego na histeryą, który do
znał znacznej ulgi po zaapli
kowaniu rozpalonego do czer
woności żelaza. Dr. Wiedehold
niedawuo został skazany na
trzymiesięczne więzienie za
„okrutne obchodzenie się“ z
chorym na histeryą. Profesor
Leyden twierdzi, że lekarze
często zmuszeni są pozornych
okrutnych
środków używać
dla leczenia chorych, ale że w
wypadku
Dra M iederholda
rzeczywiście ten ostatni me
był uprawuiouy postąpić tak,
jak to ucz\nił.
Z
Londyuu donoszą, że
Niemcy przyjęły zaproszenie
na międzynarodową koufereucyą w sprawie bicia srebra.

Niemcy.
Berlin, 1-5 maja.
* Nowela rządowa w spraavie
powiększenia wojska zapewne
przed jesienią wcale nie zosta
nie Radzie państwa przedłożo
ną, a do tego czasu zapewne
także zrezyguuje minister w oj
ny pruski von K&ltenboruStachau.
Dzielny żołnierz, ale
niedoświadczony parlamenta
rzysta ten zapewne uieświetną
rolę grałby przy debatach no
welą wywołanych. F undusze
potrzebne do reorganizacji
wojska mają być zebrane z
podatków na alkohol nowo
nałożonych.
Niektórzy opo
wiadają, że ma być nałożony
podatek na piwo, a nawet na
ogłoszenia w gazetach.
Nowy minister oświaty Dr.
von Bossę miał poraź pierwszy
sposobność okazać stanowisko,
jakie zająć zamyśla w obec ka
tolików. W Gdańsku, gdzie
szkoły państwowe^ były prze
pełnione, katolicy domagali
się ustanowienia nowej szkoły
katolickiej w miejsce szkoły
państwowej. Minister prośbę
odrzucił.
Austro* Węgry.
Niektóre gazety przedsta
Wiedeń, 15 maja.
wiają opisywane dawniej zajW nowelach rządowych w
ńcia
z żołnierzem Luecreformy pieniężnej
kiem jako kłamliwe. Twier sprawie
dzą one, że Lueck od czasu między inneini podano propo
spełnienia swych „czynów bo zycją, ażeby wprowadzić wa
złotą.
Najdrobniejszą
haterskich11 tyle otrzymał li lutę
stów z pogróżkami, iż w sku złotą monetą ma bj*ć „koro
tek tego popadł w głęboką n a /1 Dwie korony mają mieć
melancholią, a byłby zapewne wartość teraźniejszego srebrne
popadł w gwałtowniejsze obłą go guldena.
W Neusatz na Węgrzech
kanie i szaieństwo, gdyby .ce
zakończył się proces wytoczony
sarz Wilhelm nie był go po
chwalił w obec wszystkich żoł trzem kobietom o otrucie mę
z tych kobiet
nierzy. Tylko to zrównowa żów. Jednę
żyło owe listy z pogróżkami i uznano winną i skazano na
Luecka uwolniło od trapiących więzienie dożywotnie; dwie
go myśli. Takie przedstawie- drugie zaś uznauo niewinnymi.
Rosya.
«
L nie sprawy jednakże jakoś nie
R
yga
14
maja.
V licu je z noweru postąpieniem
cesarza, który niedawno znów J Hrabia BoiMinskij urę-zył
posłał Lueckowi swoję foto dziś w obecności wiadz miej
grafią z własnoręcznym podpi skich kapitanowi Spencer z
sem: „ W nagrodę za dobre parowca amerykańskiego „Co
zachowanie się w służbie“ . nemaughu, który przywiózł
„Koelnische Z,eitung“ zaręcza, amerykańskie dary dla gło
że cesarz zachęcał żołnieizy do dnych, przepyszny emaliowany
używania broni paluej prze serwis do herbaty, jako poda
ciw cywilnym, ilekroć zajdzie runek od cara. Na dziś po
południu oficerów parowca za
stosowna potrzeba.
prosił
guberni 7 Rygi ma
W ‘Berlinie amerykańscy o
szuści banknotami koufedero- ucztę, wieczorem zaś na ich
uymi wielu ludzi oszukali w cześć odbędzie się galowe
•zasach ostatnich. Jednę wdo przedstawienie w cyrku. Jutro
wę, która żyje zodnajmowania ci oficerowie będą gośćmi pre
pokojów umeblowanych, oszu fekta, a wieczorem będą na
przedstawieniu w
kano tym sposobem o 2000 gaiowem
teatrze.
marek, jej cały majątek.
Berlin, 15 maja.
Nowym dowódcą wojsk we
„National
Zeitung” podaje
wschoduio-afrykańskiej kolo
nii niemieckiej mianowanym depeszę z Petersburga, wedle
został były major Fręiherr v. której policya petersburska,
Manteuffel, syn zmarłego pru ostrzeżona przez policyą pary
skiego generałfeldmarszałka i ską, odkryła podziemne kuryi cesarskiego namiestnika w tarze kilka kilometrów długie
Alzacyi i Lotaryngii, Karola pod pałacem w Gatczynie.
Rząd rosyjski chciał sprawę
Edwina Rocliusa Manteuffla.
•“ Z obwodu Togo w Afryce odkrycia tego zatuszować. Lu
*nadchodzi wiadomość oburza dność Petersburga jednakże
jąca, jeżeli jest prawdziwą. dowiedziała się o tern i teraz

nadto jest przekonaną, że eksplozye na moście Mikołaja i
śmierć generała Gressera stoją
w związku ze spiskiem na ży
cie cara. Gen. Gresser umarł,
jak wiadomo, wskutek wstrzy
kiwania „witaliny” ; otóż twier
dzą niektórzy, że nie ten śro
dek był powodem śmierci jego,
tylko tajemnie podana mu
trucizna.
.
Petei'$burg, 15 maja.
Syndykat francusko-rosyj
ski, rozporządzający kapitałem
wynoszącym 150 milionów ru
bli, zrobił rządowi rosyjskiemu
propozycją wybudowania na
własną rękę kólei transsybiryj
skiej.
Sekcya odbyta na zwłokach
gen. Gressera wykazała truciz
nę. Wyualazcę witaliny Goczowskiego aresztowano, podejrzywają go bowiem, że
działał z polecenia spiskow
ców, z którymi miał stać w
związku.
Francja.
Paryż, 14 maja.
W Alby, stolicy departa
mentu Taru, 42 mil od Tulonu, wysadzono dzisiaj pewien
dom dynamitem w powietrze.
Położono
bombę na okno
gmachu należącego do „Carnp.
Grand Minę” , i eksplozja na
stąpiła tak silna, że budynek
cały rozpadł się w gruzy. Na
szczęście nikt z robotników nie
został uszkodzony.
Nie ma
śladu sprawcy.
Paryż, 15 maja.
Paul Deschauel. którj* nie
dawno z polecenia rządu fran
cuskiego zwiedził Stany Zje
dnoczone, entuzjastycznie po
dziwia
ministra • Blaine’a.
Rozmawiając z pewnym repre
zen tan tern związku prasy, pau
Desehanel powiedział, że wpra
wdzie był przygotowauy ua to,
iż w panu Blai-ue pozna wiel
kiego męża stanu, ale przecież
jejjo oczekiwania były prze
wyższone, gdj'ż o tak znacznj'ch ptzymiotach, jakiemi odzuacza się Blaine, nie miał
pojęcia. Uważa on stanowczo
BlainUa za pierwszego z żyją
cych polityków.
Włochy.

.

Rzym, 15 maja.
Nowj' gabinet jest utworzo
ny. Słada on się z członków
następujących:
Signor Giolitti, prezydent i
minister spraw zewnętrznych
jakoteż skarbu ad interim;
Signor Brin%sprawy zewnętrz
ne, Sign. Bonaeci sprawiedli
wość; Sign. Ellena, finanse;
i Sigu. Pelloux wojna; Sign.
San bon, flota; Sign. Genala,
roboty publiczne; Sign. Lacava, rolnictwo. Sign. Marlina,
publiczne wj'chowanie; Sigc
Aprile, poczty i telegrafy.
Król Humbert akceptował
nowe ministeryum, które po
wszechnie uważają za tymczasowę ministeryum Crispicgo,
dopóki nie utworzy się istotne
odnowione ministeryum Crispiego.
Egipt.

K a iro , 14 maja.
Z Górnego Egiptu nadcho
dzą wieści o powstaniu tam
tejszych derwiszów.
Szajka
tych "fanatyków niedawno wpa
dła do Serra, miejscowości po
łożonej 20 mil na północ od
W ody Haifa i wymordowała
34 krajowców.
--- --------Żywoty Świętych Pańskich
podług najlepszych źródeł, wyjętych
z dzieł Ojców i Doktorów Kościoła
świętego, opracowane podług Ks. O j
ca O- Bitscbnau‘a, profesora kapitularnego Klasztoru św. Benedykta w
Einsipdeln. Z 3 kolorowemi obrazka
mi i 330 drzeworytami. Do nabycia
w Administracji Dziennika Chicagoskiego,
141-143 W . Dm sion ul.

Cena $6.00

.

16 Maja

Telegramy Krajowe.
Straszne nieszczęście kolejowe
w Ohio.
Inna katastrofa w Maryland.
Śmierć Senatora związkowego
Barboura.
Setki przychodźców przytrzyma
nych w New Yorku.
W ielki strajk w Clereland, 0.
Ze Stolicy Związkowej.

Washington, 14 maja.
Dzisiaj rano krótko po go
dżinie G nagle umarł Senator
John S. Barbour z Yirginii w
swojem mieszkaniu we Wash
ingtonie. śmierć nastąpiła zu
pełnie niespodziewanie
dla
krewnych i znajomych Sena
tora; lekarz zawezwany na żądauie Barbouia, któremu zro
biło się nagle niedobrze, przy
szedł w chwili, kiedy Barbour
skouał. — Powodem
nagłej
śmierci b jł paraliż -erca.
Barbour p-chodził z A l e xandrii, Culpepper County,
V a ., o d z ie u ro Iził >ię 2 U urn-

dnia 1820.

Kształcił *'ę na
u n iw e rs y te cie w \ irghiii, g d z ie
w r. 1842 złożył egzamin pra
wniczy. Praktykę adwokacką
rozpoczął w Culpepper County, w 1847 roku został obrany
do Stanowej legislatury i czte
rokrotnie pełnił teu urząd. W
r. 1852 został obranj* prezydeutem kompanii „Orange and
Alexandria Railroad Company’ \ która później połączyła
się z „Yirginia Midland Road
Co.” Prezydentem tej ostatniej
był Barbour do r. 1SS3. Był
posłem do 47, 48 i 49 kongre
su, a potem obrano go Senato
rem, który to urząd pełnił,
jako następca Riddlebergera,
od 4 marca 1889.
Oszukani Indyanie.

Oklahoma\City, 0. T., 14 m.
Pułkownik Lee, jeden z in
spektorów generała Mills, wła
śnie wj'jeckał z Fort Reno,
gdzie prowradził śledztwo w
sprawie zażaleń Indyau szcze
pu Arapahów i Cheyennów,
którzy twierdzili, że ich oszu
kano przy sprzedaży obszarów
ich rządowi. Oszustwa mieli
popełnić adwokaci. Podobno
pułkowuik Lee ma na to do
wody, że syndykat adwokatów
przy tej sposobności „zarobił”
£67,500. Adwokaci ci, jak się
zdaje, przekupują tłómaczów
i tym sposobem ładną sumkę
pieniędzy przy każdej częścio
wej wypłacie dla siebie odkła
dają. Zapewne raport pułko
wnika Lee zostanie przedłożo
ny kongresowi, poczem nieza
wodnie śledztwo urzędowe zo
stanie wytoczonem.
Robotnicy za kontraktem.

N ew York, 15 maja.
Przeszło 200 podróżnych pod
pokładem na francuskim pa
rowcu La Gascogne zatrzyma
no, gdyż podejrzywają ich o
to, że przybyli za kontraktem.
Pogłoski tu krążą, że niektó
rzy urzędnicy rządowi na Ellis
Islaml są w porozumieniu z
kompaniami okrętowemi, aże
by prawo o emigrantach zrę
cznie ominąć.
Pomocnik superintendenta 0 ’Beirne powie
dział, że zarządzono śledztwo,
które prawdopodobnie zakoń
czy się wydaleniem kilku urzę
dników rządowych starających
się o poboczny zarobek. D o
dał, iż dowiedziano się, że i 
stnieje formalny system do

1892

’

r._____ •
___________________________R ok III.

zapomniał o nowym planie i w
skutek burzy śpieszył się, by
jak najprędzej przejechać. Kie
Oświadczenie.
dy pociąg zbliżał się do Cleves,
Milwaukee, Wis., 15 maja. ' /
urzędnik telegraficzny.Charles
Jako artyści Polacy oświad
Smith, przeraził 9iędo najwyż
Poseł włoski.
czamy niniejszem, ■że podo
szego stopnia, gdyż wiedząc o bnych anonymów, jak „Syl
N ew York, 15 maja.
nowym rozkładzie, doskonale wetki Redaktorów” w KuryeWłoski poseł dla Stanów
przewidywał, że musi nastąpić rze Milwauckim z dnia 12go
Zjednoczonych, baron Fava,
zderzenie z pociągiem pośpie maja 1892 r. nie pisaliśmy.
przybył dzisiaj na parowcu La
Tadeusz Żukotyński.
sznym zbliżającym się z szyb
Gascogne. Reprezentanci w ło
Ignacy
Żabiński.
kością 45 mil na godzinę. Dał
skich stowarzyszeń wyjechali
przeto ej*gnał, którego jednak
Dom Sierot św. Wincentego.
parostatkiem Laura M. Starin
że albo nie zrozumiano, albo
Na korzyść katolickiego
aż do kwarantanny, zamierza
nie słyszano, gdyż pędzono da Domu sierot na rogu La Salle
jąc zabrać zq sobą barona. Nie
lej z szybkością niezmienioną.
Ave. i Superior str. urządza
udało się to jednakże, gdyż
W parę minut później na się bazar czyli „fair” w „Batmorze zanadto było niespokoj
stąpiła straszliwa katastrofa. tery D.” Urządzeniem tego
ne. Powrócono przeto i pó
Lokomotywy uderzyły o siebie fairu zajmują się panie katoli
źniej w miejscu spokojniejszem
z trzaskiem, który przygłuszył ckie wszelkich narodowości, a
*zabrano posła na pokład i na
szum wiatru i burzy. Z loko trwaź ma on przez 2 tygodnie,
czas jeszcze przybyto do Jersey
motyw obydwu pozostały ma t. j. od dnia 6 do 20 Czerwca
■
City, skąd baron Fava mógł
sy bezkształtue,wagonj7 za nie b. r. Urządzający ten „fair”
popołudniu o godz. 3 wyjechać
mi zostały zdruzgotane, a szy spodziewają się na nim zarobić
do Washingtonu. Fava wy
ny na odległość stu stóp zer $46,000 potrzebnych do spła
raził swoję radość z tego, że
wane. Równocześnie słupy te cenia długu ciążącego na za
powraca do Stanów Zjedno-.
legraficzne zostały obalone i kładzie. Wspominamy o tern
czonych, gdzie tylu ma przy- *
trwało 2 —8 godziny, nim tu szczególniej dlatego, że ua
jaciół. Powiedział, że zawsze
nadeszła o tern wiadomość, wczorajszem posiedzeniu w
starał się o to i starać się będzie,
po czem dopiero z Cincinnati sprawie tego fairu, na którem
aby jak najlepsze porozumie
wysłano pociąg ratunkowy.
ustanowiono różne komitety,
nie panowało pomiędzy kró
,
Przedtem jednakże już lud pana Piotra Kiołbassę obrano
lem włoskim a prezydentem
ność owej małej miejscowości aż do trzech komitetów, pomi
Stanów Zjednoczonych.
i okolicy pośpieszyła ua ratu mo, że pan Kiołbassa — o ile
Wielki strajk.
nek. Wielu rannych już po- my wiemy — na posiedzeniu
Clereland, 15 maja.
nie był obecny, gdyż całe po
wywożono, ale ilu. ich było nie
Oddawua grożący strajk na podobna jeszcze oznaczyć. Pe południu spędził w South Chi
liniach kompanii kolei ulicz wną jest rzeczą, że aui jeden z cago na poświęceniu kamienia
nej w East Cleveland dzisiaj jadących nie uszedł bez szwan węgielnego w parafii św. Mi
rano o godz. 6 ma się rozpp- ku. Kiedy przybył pociąg ra chała Archanioła.
cząć. Na zgromadzeniu służ
Ustanowiono komitety: wy
tunkowy, poczęto wydobywać
by kolejowej uależącej do R y
zabitych. Do o godziny doby konawczy, finansowy, dla ro
ci rzy Pracy w sobotę to uchwa
to 5 zwłok. Konduktor i pa bót ciesielskich, dla prasy i
łono. Liczba strajkerów wy
lacz pociągu frachtowego i dla muzyki. Do pierwszych
nosi 511 i na wielu liniach ko konduktor pociągu pośpieszne trzech wchodzi pan Kiołbassa.
lei ulicznej w skutek tego za go byli zabici, a oprócz nich Następne posiedzenie ma się
stój nastąpi w okolicach wiel dwóch podróżnych.
Palacz odbyć we śtodę popołudniu.
ce zaludnionych.
Urządzenie tego „fairu” w
pociągu pośpiesznego ratował
Clereland, 15 maja.
się, skacząc z lokomotywy, ale Battery D. będzie wspaniałe;
Dziś rano zastrajkowało 300 'dostał się między gruzy i śmier wczoraj wyznaeżono różne pa
konduktorów i woźnic kompa telnie został pokaleczony. Je nie do zajmowania się adtnininii East Clevelaud Electric szcze 4 inne osoby śmiertelnie stracyą poszczególnych dzia
łów.
Street Co. Na przestrzeni 20 są pokaleczone. Około 5 do 8
Jeszcze jeden z morderców Dra
mil ua czterech liniach kolei u osób brakuje, i niewiadomo, co
Cronina umiera.
licznej powstał zastój. Do g o  z niemi się stało.
Jeden z morderców Dra Cro
dziny 1 popołudniu ani jeden
nina przed niedawnym czasem,
Inna katastrofa.
wagon tamtędy nie przeszedł,
jak to donosiliśmy, za murami
Baltimore, 15 maja.
potem jednakże ułożono się.
Specyalua depesza z Hagers- więzienia karnego w Joliet u
Konduktora)* i woźnice żądali
town, Md., donosi do „Sun” : marł: był to Patrick 0 ’Sullipo $2 za lOgodziuną pracę.
Ostatniej nocy wydarzyło się van. Teraz nadchodzi wiado
Przed strajkiem pracowali wo
znaczne nieszczęście kolejowe mość, że skazany za tę sarnę
źnice 11 do 12 godzin, a konna linii Norfolk <fc Western zbrodnię Dan Cougklin rów
duktorowie po 16 godzin. U 
.kolo Moudek Switch, około nież jest umierającym. Dono
łożono się, że wszyscy praco
10 mil na połuduit>od Hagers- szą, że dni jego życia są poli
wać będą po 10 godzin, konduPrzed sześciu mniej
town, przy czem konduktor czone.
ktorowie (^trzymają po 17 cen
kap. Ilays z Philadelphii stra więcej tygodniami zachorował
tów, a woźnice po 18 centów
cił życie, a kilka innych osób i od tego czasu jest w ciągłej
za godzinę, a za godzin)7 poza
apatyi, nie ma wcale apetytu
zostało ciężko, jeżeli nie śmier
urzędowe mają otrzymywać po
teinie pokaleczonych. — Cały i niezmiernie podupadł fizycz
19, względnie 20 centów. 3ch
pooiąg z wyjątkiem jednego nie i moralnie. Obrońcy owych
ludzi oddalonych za wywoła-wagonu osobowego i jednego 'skazańców, Forreat, Wing i
nie strajku przyjęto napowrót.
sypialnego przeszedł był przez Donalane śpiesznie udali się
Nie było rozruchów, a publi
zwrotnicę, kiedy ta jiagle się do Joliet, kiedy dowiedzieli
czność zachowała się obojętnie.
otw7orzyła niewiadomo jakim się o jego chorobie,, twierdząc,
Nieszczęście kolejowe.
sposobem, i reszta pociągu że muszą z nim pomówić w
Clereland, 0., 15 maja. wyskoczyła ze szyu. Wagon sprawie apelowania do Sądu
Z Cleves, Ohio, donoszą: W do palenia zupełnie został Wyższego. Utrzymują oni tak
czasie ulewnego deszczu i burzy zdruzgotany. Kapitan Hayes, że, że Dan Cougklin nie jest
zderzyły się dzisiaj dwa pocią rzucony o skałę na miejscu zo śmiertelnie chory; z Joliet je
dnakże donoszą inni, że choro
gi kolei „Big Four” koło Cle- stał zabity.
ba Cougkliua jest nieuleczal
ves. Dziś rano rozpoczęło się
ną.
.
Przybycie parowców.
kursowanie pociągów wedle
Jeden z przyjaciół zamordo
Londyn: Sygn: Rhynland z
planu letniego, i zarządzono,
ahy pociąg frachtowy nr.43 New Yorku, La Champagne z wanego Dra Cronina wyraził
się w taki sposób, kiedy w u
zatrzymał się, idąc na północ, Havr% do N. Y.
biegłym tygodniu otrzymał
Hamburg: Gothia z N. Y.
w North Bend, i przepuścił
Queenstown: Urnbria z N.Y. wiadomość o śmierci 0 ’Sullipociąg pośpieszny nr.80. W e
N ew Yoi'k: Etruria z Licer- vana: „Zastanawiającą istot
dle planu dawnego spotkanie
pociągów miało nastąpić dalej •pool, Suevia z Hamb., Zaan- nie jest rzeczą, ilu nieprzyja
na południe. Otóż zamiast za dam z Rotterd., Fulda, Genoa, ciół Dra Cronina umarło w
przeciągu ostatnich trzech lat.
trzymać się w miejscu oznaczo- La Gascogne z Havre.
H a rre: La Champagne z ' Nie mniej niż 15 09Ób, które
nem,konduktor pociągu frach
w jakiś sposób stały w związ
towego pojechał dalej i zbliżał New Yorku,
ku
z tern morderstwem, umar
Ze Southampton wyruszył
' się z szybkością 20miljna godz.
ku stacyi Cleyes. Dlaczego parowiec Columbia jadący z ło, a jakkolwiek ja sam je
tak postąpił, nikt nie zdołał Hamburga do New Yorku, a stem daleki od zabobonności,
wyjaśnić, gdyż nieszczęśliwy wiozący 166 podróżnych w ka to przecież muszę przyznać, źe .
(D ok. na 4tej str.)
został zabity, ale być może, że jutach, a 700 pod pókładem.
skierowania przychodźtwa ku
pewnym okolicom, gdzie po
trzeba robotników i że urzędni
cy niektórzy za to pobierają
pewne wynagrodzenie.
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