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Telegramy Zagraniczne.
(Niemcy starają się na wypadek
wojny o przyjaźń Holandyi.—Ce
sarski yaeht zwyciężył na wyści
gach angielskich ale angliey wyścigają inne narody w Ugandzie.
—Waluta srebrna znajduje coraz
więcej pazyjaciół. — Anarchiści
wojują dynamitem, jednak bez
skutku.-W łochy pragną zgody.
— Tołstoj śmiertelnie chory.—
Pożar zniszczył w Moskwie 600
domów, a mieszkańcy poturbo
wani przez policyę i wojsko.—
Prawdopodobne założenie nowej
rzeczy pospolitej.)
( Telegramy Zw iązku prasy
z Bigo maja 1892)
Niemey.

Królowa regentka holender
ska Emma była dzisiaj obecną
przy paradzie wiosennej na po
lach Tempelhof, gdzie przyję
tą została w wielkim zapałem.
Jechała z cesarzową Augustą
W iktoryą w poszóstnej kare
cie. Dwunastoletnia królowa
W ilhelmina miała za towarzy
szkę siostrę cesarzowej. Cesarz
W ilhelm przyjął doatojne pa
nie nader Juprzejmie i z nie
zwykłą grzecznością. Po po
dwójnej defiladzie wszystkich
regimentów przed królewskimi
pojazdami, zbliżył się cesarz
do królowej Emmy i ofiarował
jej komendę czwartego regi
mentu gwardyi. Królowa przy
jęła propozycyę.
Niezwykła grzeczność cesa
rza względem pięknej i od nie
go tylko o sześć miesięcy star
szej regentki ma swą przyczy
nę zapewne w polityce. K ró
lowa Emma, która do pełnoletności córki swej Wilhelminy
rządy Holandyi sprawować bę
dzie, może neutralnością w
czasie wojny przyszłej oddać
Niemcom wielkie usługi. Przy
ozdobieniu kanclerza CapriYYego wielkim krzyżem orderu
Lwa, ustanowionego przez
W ilhelma 1, króla Holandyi,
wyraziła królowa z wielkim
naciskiem swe uznanie dla po
lityki cesarza i kanclerza.
Przyjazd królowej i zacho
wanie się jej każą się domy
ślać, że królowa chciała się za
pewnić jakiem ma być postę
powanie Holandyi w czasie
wojny między Francyą a Niem
cami. Spodziewają się, że w
takim wypadku królowa sta
nie po stronie Niemiec, choć
zachowa ścisłą neutralność.
Berlinczycy domyślają się, że
cesarz upatrywał sobie małą
Wilhelminę holenderską na
żonę następcy tronu niemiec
kiego.
Cesarski yacht „Meteor* od
niósł przy wyścigach pod Harwich dnia 30 maja zwycięstwo
nad Inverną.
Tageblatt i inne niemieckie
gazety donoszą z Zanzibaru,
że w
Ugandzie
angiel
skiej zostało sześciu maryna
rzy. Dodają, iż angliey użyli
fanatyzmu religijnego krajow
ców, jako środka wykorzenie
nia z Ugandy każdego nie a n 
glika. Religia, ludzkość, znie
sienie niewoli są jedynie czczy
mi frazesami, którymi angliey
osłaniają
przeprowadzenie
swych ambitnych celów.
Berliński korespondent Stan
d a rd ^ wyraża zdanie, że car
powinien rewizytować cesarza
w Berlinie lub w Poczdamie.

Rok III.

Środa, dnia 1 Czerwca 1892 r.

------------- -------------------------------------------------------------
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myślny ten skutek zawdzięcza
kompania kanału zmniejszeniu
cła, które od 1 stycznia 1S93
jeszcze zamyśla zniżyć.
Strata sprawiona przez po
żar młynów w Corbeil wynosi
5 milionów dolarów. Obawia
ją się, że przeszło 20 robotni
ków straciło w nim życie, cho
ciaż może kilku z zagubionych
znajduje się u swych familii.
Trzech robotników, wyciągnię
tych z pożaru, umarło w dro
dze do szpitala, inni znajdują
się w niebezpieczeństwie życia.
Projekt podania prośby do
prezydenta Carnota o ułaska
wienie Deacona napotkał na
opór większej części sędziów
przysięgłych.
Na dzisiejszem posiedzeniu
Izby deputowanych przema
wiano za utrzymaniem waluty
srebrnej, po której zniesieniu
srebro straciłoby wartość. W y
rażono, że Francya powinna
koniecznie wysłać swych przed
stawicieli na przyszłą konferencyą tyczącą się waluty sre
brnej. Anglia i Stany Zjed
noczone sprzyjają utrzymaniu
tej waluty, Niemcy zaś mniej
niż Anglia. Minister finansów
Rourier oświadczył, że rozwią
zania tej kwestyi należy ocze
kiwać ze strony Anglii, która
się najwięcej nią interesuje z
powodu stosunków swych z
Indyami. W usiłowaniach o
przywrócanie wartości srebra
powinni więc francuscy dele
gaci kierować się postępowa
niem angielskich. •
Wielka Brytania.
Na stacyi kolei Londonfields
w północno zachodniej części
Londynu spostrzegł pewien
polieyant kilku podejrzanych
ludzi około dworca. Gdy się
do nich zbliżył, rzucili jakiś
przedmiot na ziemię i uciekli.
Przedmiotem tym był wielki
nabój dynamitowy, opatrzony
kilkoma knotami, a przezna
czony zapewnie do zburzenia
stacyi. Domyślają się, że owi
podejrzani ludzie byli zagra
nicznymi anarchistami.
W łochy.

Rząd włoski wysłał wojsko
w okolice Ravenny obawiając

się powstania wiejskich robo
tników. Uwięziono autorów
podburzających proklamacyi.
Przy objęciu prezydencyi
w Izbie deputowanych zalecał
Bianchia politykę zgody i u
miarkowania. Mowę
jego
przyjęto z zapałem. Kredyt
żądany przez prezydenta mini
strów Giolitti przedłużono na
6 miesięcy. 'T raktat handlowy
między Włochami a Szwaj caryą przyjęto większością 237
głosów.
Rosya.

-

używając słów obelżywych i
białej broni na jej rozprosze
nie. Spaliło się 60 domów.
W Kijowie aresztowano galicyanina Kądzielskiego i znale
ziono przy rewizyi jego pakun
ków dowody, że jest austryackim śpiegiem. Schwytano go
na zdejmowaniu szkiców fortyfikacyi.
W razie przeko
nania go o śpiegostwo w ce
lach wojennych zostanie wy
słany na Sybir.
Indye.

W mieście Sarinagur w do
linie kaszemirskiej umarło od
7go maja 2450 ludzi na chole
rę. Europejczycy opuścili mia
sto.
Hawai.

Dnia 24 maja aresztowano
w Honolulu, stolicy wysp H a
wajskich 20 osób jako podej
rzanych o zamiar zdetronizo
wania królowej Liliwrokalani i
założenia rzeczypospolitej ha
wajskiej. Zarzucają królowej,
że zhańbiła tron dozwalając
pewnemu niewykształconemu
wyspiarzowi z Tahiti odgry
wać niejako rolę króla.
♦ «l » »

Telegram.’ Krajowe.
(Mowa Senatora Związkowego
Sherraana. — Konwencya demo
kratyczna przeciwna Hillowi w
Syracuse, N. Y. — 0 powodziach
dalsze wiadomości).

( Telegr. z d. BI Maja 1892.)
Ze Stolicy Związkowej

W Senacie wczoraj najwię
cej zajęcia obudziła mowa Se
natora z Ohio, Shermana, prze
ciw noweli o wolnern biciu
srebra. — Przez pierwsze dwie
godziny załatwiano w Senacie
sprawy bieżące i przyjęto oko
ło 30 wniosków. Było też
wtedy w sali dość próżno.
Kiedy Shermau zaczął mówić,
zwolna sala zaczęła się napeł
niać i liczne później zgroma
dzenie z wielkiem zajęciem
przysłuchiwało się mowie Se
natora. Shermau zaznaczył,
że w sprawie tej nie chodzi o
zasady którejkolwiek partyi,
tylko o dobro kraju. Pięć
Stanów produkuje srebro i ma
zdolnych reprezentantów w
Senacie, a oprócz tego niektó
re jeszcze Stany południowe
sprzyjają noweli. W Stanie
Ohio jednak (i w wielu innych
Stanach) nietylko republika
nie, ale i demokraci są noweli
przeciwni.
Rozwinął w dalszym ciągu
teoryą banków krajowych,
która okazała się bardzo dobrą.
O tak zwanym „Trade Dollar” opowiadał, że zaprowa
dzono tenże na przedstawienie
Kalifornijczyków, którym cho
dziło o przewożenie srebra do
Chin, a poparły ich inne Sta
ny produkujące również sre
bro. System ten pogrzebano
słusznie i słusznie nikt go nie
chciał odnowić.
•
Co do samej noweli o wol
nem biciu srebra Sherman wy
kazywał, że jest ona fałszywą
w zasadzie i fałszywą w szcze
gółach, fałszywą pod każdym
względem; — jest ona w obec
wierzyciela oszustwem, w obec
dłużnika błędnem przedstawie
niem sprawy i obniża wartość
złota. Grożące krajowi wolne
bicie srebra przedstawia dla
Stanów Zjednoczonych niebez
pieczeństwo większe, aniżeli
cokolwiekbąbź innego.

W Rydze przewieziono dzi
siaj zboże przeznaczone dla
ogłodzonych okolic z parowca
Tynehead do wagonów. Ła
dunek ten napełnił 310 wago
nów. Komendant parowca
kapitan Carr otrzymał w da
rze kosztowny srebrny serwis.
Znany autor i polityczny
reformator hrabia Tołstoj za
chorował bez nadziei wyzdro
wienia.
W jednej ze starszych części
miasta Moskwy wybuchł dzi
siaj wielki pożar, grożący zni
szczeniem całego miasta. Straż
ogniowa starała się ograniczyć
pożar na drewniane budynki
Franeya.
Konwencya w Syracuse, N. Y.
Dość przejazdu przez kanał zburzeniem kilku nietkniętych
Konwencya, która wczoraj
suezki powiększyła się w ze przez ogień. Policya i rezer
szłym roku o 1,807,268 ton. wa przywołane na miejsce po odbyła się w Syracuse i była
Czysta dywidenda wynosiła 16 żaru obchodziły się z publi niejako demonstracyą 'pewnej
franków 50 centymów. Po- cznością w sposób brutalny, części demokratów przeciw
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kandydaturze Hilla, nazywać
będą w historyi „Anti-SnapConvention.,: Były (za czasów
Clevelauda) minister finansów
C. S. Fairchild ją otworzył.
Na konwencyą przybyli mię
dzy innymi burmistrz miasta
Grace i John, D. Kernan i
przyjęto ich z entuzyazmem.
Kiedy zgromadzeni się uspo
koili, Fairchild oświadczył w
imieniu prowizorycznego Sta
nowego komitetu konwencji
demokratów Stanu New York,
iż konwencya Stanowa jest
otwartą. W ykazał w krótkich
słowach zdarzenia w Stanie
New York, które doprowadzi
ły do tej konwencyi majowej i
na przewodniczącego przedsta
wił Johna D. Kernana, które
go powitano z oklaskami za
głuszającymi. Oklaski te je
szcze się zwiększyły, kiedy
Kernan w krótkiej przemowie
wspomniał, iż konwencya ta
„wie coś o Clevelandzie.”
Wyznaczono różne komiteta,
poczern odroczono posiedzenie
do godz. pół tiu czwartej po
południu.
Na posiedzeniu po . ł, duiowem odczytano plalforu.ę, któ
rą koiiMet w cz«>ie j auzy
opracował. U , Jai formie tej
najprzód wyraźonem j.-st u
świadczenie, że zmiana aduiini*
stracyi dla kraju uiezbęduie
jest potrzebną. Partya republi
kańska przez 4 lata rządziła
się rozrzutnością, tyranią i
oszustwem.
Znalazłszy w
Skarbie nadwyżkę rocznie roz
rzucała po 500 milionów dola
rów i z nadwyżki olbrzymiej
zrobiła olbrzymi niedobór.
Ustawa McKinleya wytworzy
ła ustawę niesłychanej, kastowości. Rozsądna i znakomita
administracya takiego Grovera
Clevelanda zupełnie była od
mienną.
Dalej platforma potępiając
poszczególne innowacye partyi
republikańskiej oświadcza, że
system wzajemnych układów
cłowych w ustawie McKinleya
jest tylko niejakiem ustęp
stwem dla partyi demokraty
cznej.
O konwencyi Hillowskiej
Stanowej (Snap-Convention)
wyraża się platforma: „Partya
demokratyczna pokłada nie
wzruszone zaufanie w zdolno
ściach Clevelanda. Sądzimy,
że konwencya krajowa, odda
jąc jemu nominacyą, najlepiej
przysłuży się dla dobra kraju.”
Platformę przyjęto jedno
głośnie, a ustęp o^Clevelandzie
z zapałem. Delegat Pease ze
Saratogi podał jeszcze wniosek
następujący, który przyjęto
jednogłośnie:
„Uchwalamy, że konwencya
ta z dumą wskazuje na administracyą Grovera Clevelanda
i że polecamy jego konwencyi
chicagoskiej do nominacyi, a
partyi demokratycznej i patryotycznej ludności kraju do
ponownego wyboru prezyden
tem Stanów Zjednoczonych.”
Nakoniec jeszcze obrano de
legatów do konwencyi krajo
wej.
Boiesj*ako kandydat.

Wypadek kolejowy.

Wczoraj rano w pobliżu
NoblesAille, Ind., wykoleił się
pociąg osobowy kolei Erie &
Western, wskutek czego kilka
osób zostało pokaleczonych,
ale nikt na szczęście nie został
zabity. Wylewy podmyły tor
kolejowy i wskutek tego wy
padek się zdarzył.
Nie udało się.

W nocy z niedzieli naponie
działek trzech więźniów w
Joliet, 111. próbowało wyłamać
się z więzienia. Nazwiska ich
są Jack Burkę, Peter Smith i
Frank McQuade. Ze scyzory
ków porobili sobie piłki, któremi przerżnęli zewnętrzne
kraty swych cel, ale stróż o
tyle był czujnym, że próba im
się nie udała.
Powodzie.

Miasto Indianapolis i okoli
ca zostały nawiedzone straszli
wą ulewą trwającą od przed
wczoraj wieczorem do wczoraj
rano o godz. 5, a podobną do i
prawdziwego urwania chmur.
Ulice miasta stanęły głęboko
pod wodą, a mały strumyk
Ponges Rua, płynący przez
miasto, wylał i zalał wszystkie
piwnice. O północy wielu mie
szkańców musiało się chronić
do wyższych pięter domów,
ażeby nie utonąć.
Deszcze ulewne także pada
ły w Wichita, Ks. i w St.
Joseph Mo. W Omaha, Nebr.
padał przez cały dzień deszcz
ze śniegiem.
Harrison górą.

Wychodząca w Minneapolis
gazeta „Tribune” za pomocą
kart pocztowych urządza gło
sowanie delegatów konwencyi
krajowej „na prezydenta.”
Dotychczas nadeszło 272 odpo
wiedzi, z tych za Harrisonem
oświadczyło się 180, za Blainem 38, za innymi 54.
Strajk.

W Saulte Ste Marie, Mich.,
100 kamieniarzy zatrudnio
nych przy nowych .^szluzach,
zastrajkowało, żądając zapłaty
po 4 dolary za 9 godziuną
pracę. Kontraktorzy, o ile
się zdaje, przystaną na żąda
nie.
Coraz to lepiej-

Ośm rządów europejskich
przyjęło zaproszenie na mię
dzynarodową kouferencyą mo
netarną i nie ma wątpliwości,
że przyjdzie ona do skutku.
W tych dniach prezydent spra
wę całą przedłoży kongresowi.
Przybycie parowców.

Bremerhaven: Aller z N. Y.
Queenstown: Ohio z Philad.
New York: America z Lond.,
Saale z Bremy, Siberian z
Glasg.
Philadelphia: Indiana z
Liverp.
Londyn’. Sygn: Suevia z N.
Y. do Hamb. *
-----------------------

Nowa wiedeńska kawiarnia.

Na kształt kawiarń europej
skich i kilku kawiarń newyorskich pan Max Mueller urzą
dził pod nrem 184 N. Clark
str. „Wiedeńską kawiarnię”,
w której znajduje się pokój
do czytania mnóstwa gazet tam
zaprenumerowanych. Takiej
kawiarni istotnie w Chicago
brakowało, i kawiarnia taka z
pewnością dobre zrobi intere9a.

Na posiedzeniu demokraty
cznego komitetu w Des Moines,
Mary Lowler przyszła wczo
Iowa, obrano Johna F . Du- raj do stacyi policyjnej na
combe’a z Fort Dodge do Cottage Grove ave., i skarżyła
przedstawienia na konwencyi się, że niezmiernie wiele męż
chicagoskiej gubernatora Boie- czyzn i kobiet ją ścigają, chcąc
sa kandydatem na prezydenta ją zabić. Liczy ona 40 lat, mie
szkała zaś u familii Tucker
St. Zjedn. Posłów Bryana z przy 72 ulicy i Cottage Groye
Nebraski i Johna P. Irish z ave. Zawiedziono ją do szpi
Californii obrano do poparcia tala Detention, gdyż widocznie
jest obłąkaną.
tej nominacyi.

WIADOMOŚCI MIEJSCOWE
Zetknięcie wagonów kolei
ulicznych.

Charles Rohde, woźnica ko
lei konnej idącej po Wallace
str., chciał wczoraj skręcić na
Archer ave. i ubiedz w tem
jadący właśnie przez Canal str.
inny wóz. W skutek tego na
stąpiło zetknięcie się obu wo
zów. Konduktoi Frank Ma
kin wypadł na ulicę i złamał
prawą nogę powyżej kolana.
Makina zawieziono do jego
mieszkania pod nrem 3202
Lowe ave.
„Bum” republikański.

Pewien oddział republika
nów' przygotowuje wielki tak
zwany „bum” dla Blaine’a,
ażeby temuż zapewnić nomi
nacyą w Minneapolis. W tym
celu przybył do Chicago Col.
A. L. Conger z Ohio, który
zapewnia, że Blaine nominacyą
przyjmie. W Sherman Holftse
klub Blaine’a przygotował
wczoraj plany do podróży do
Minneapolis. Zamówiono k a 
pelę z 50 muzykantów i posta
rano się o wygody w podróży
i w czasie pobytu w Minnea
polis dla tysiąca osób. Pomię
dzy członkami komitetu rece
pcyjnego znajdujemy burmi
strza naszego, pana Washburne, i jakieś polskie nazwisko,
F. A. Browkowski.
Niespokojni czerwonoskórcy.

Kicking Bear i Short Buli,
naczelnicy Siouxów, których
we Fort Sheridan trzymają w
więzieniu za zeszłoroczne za
burzenia, mają jeszcze ciągle
wojownicze usposobienia. Oby
dwaj przepowiadają nową
wojnę indyańską, która ma
wkrótce wybuchnąć. Mówią,
że deszcze i powodzie w osta
tnich czasach są karą przez
„Missyasza” na Białych zesłauą za ciemiężenie Indyan i
przepowiadają potop, w któ
rym wszyscy Biali wyginą.
Czerwoni zaś pozostaną przy
życiu. Chcieli oni obydwaj
przesłać wiadomości swym po
bratymcom, ale nie znaleźli
nikogo, któryby się podjął
przewiezienia listów.
Notatki miejscowe.

Kilku chłopaków wydarło
wczoraj pani Minnie Klebas k y ( ? ) zam. pod nrem 485
W. 12 str. portmonetkę, w
której było $20, kiedy prze
chodziła około rogu ulic Jack
son i Halsted.
— W 4 piętrowej kamienicy
pod nrem 232 Michigan ave.
pożar wczoraj zrządził szkodę
na $500. Nie wiadomo z ja 
kiej powstał przyczyny.
— M. Gillen, robotnik w
tartaku pod nrem 13 Adams
s t r , pracował wczoraj przy
pile obrotowej, kiedy kawałek
drzewa przez piłę wyrzucony
odpadł i Gillena w brzuch ska
leczył. Ranionego zawieziono
do szpitala okręgowego.
— Porucznik policyi Max
Kipley ze stacvi w Englewood
posłał wczoraj do szefa policyi
rezygnacyą z prośbą o jej
przyjęcie jak najrychlejsze.
Kipley ukończył 15goMaja 20
lat służby policyjnej.
— Julius Eckfeld, areszto
wany w dniu wieńczenia gro
bów za skaleczenie szklanką w
głowę Jana Nowaka, właści
ciela piwiarni pod nrem 1065
Girard str., przez sędziego
Scully pod kaucyą $300 został
oddany pod sąd kryminalny.
— Pani Nellie Commons,
żarn. pod nrem 141 W. Mon-
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roe str., oskarżyła Franka
Dunna przed sędzią Woodmaunem, że Dunn w dniu
wieńczenia grobów na rogu
ulic Halsted i Madison wydarł
jej pugilares zawierający $40.
Dunn oddany pod sąd krymi
nalny pod kaucyą $1000.
— 10 letni George Burkle,
zam. u rodziców pod nrem 159
przy 4 5 ulicy, został wczoraj
przejechany i ciężko skaleczo
ny przez pociąg kolei Rock
Island na 4 4 ulicy. Zawiezio
no go do szpitala Mercy, gdzie
wkrótce umarł.
— .Abe Russell, zatrudniony
u handlarzy Robert Strahorn
<fc Co., pędził wczoraj woły do
rzezalni, kiedy jeden z wołów
odwrócił się i napadł na Rus
sella. Russell uciekł, ale wół
go dopadł i ciężko pokaleczył
rogami.
— Właściciel piwiarni J. S.
Handley, zam. pod nrem 26
N . Clark str., kazał wczoraj
aresztować
swego kelnera
Franka J. McCann i właścicie
la piwiarni Johna 0 ’Connora,
zam. pod nrem 115 Michigan
str., za to, że McCann podobno
kradł cygara i wódkę Handley’owi i sprzedawał je 0 ’Con*
norowi.
— Cieśla Edward Jones,
zam. pod nrem 6126 Butterfield ąve., wczoraj przy robo
cie spadł z rusztowania przy
pewnym budynku na placu
wystawy z wysokości 30 stóp,
złamał prawą rękę i uszkodził
się wewnętrznie, w skutek
czego prawdopodobnie umrze.
Zawieziono go do domu.
— Joseph Huston, zam. pod ,
nrem 116 Green str., rzucił się j’
wczoraj do jeziora i utonął.
Widziano z daleka, jak się
rzucał do wody, nim zdołano
jednak przybyć na pomoc, już
nie można go było znaleźć i
dopiero po dwugodzinnem szu
kaniu znaleziono jego zwłoki.
— W Poniedziałek wieczo
rem zakradli się złodzieje do
mieszkania adwokata sądowe
go policyjnego Isaaca A brahams i skradli suknie i klej
noty wartości $1000.
— W „American Consenratory of Musie” rozpoczynają
się dziś popisy roczne w „Chickering H all”. W Sobotę od
będzie się ubieganie o medale,
— Edward O. Parker, ha<f /v
dlarz drzewa przy W. Division
str., w Sobotę postrzelił był
Johna Bratsona, pochwyciwszy
go na gorącym uczynku kra
dzieży drzewa. Stan Bratsona
jest krytyczny, sędzia Woodman przeto kazał Parkera za
trzymać w więzieniu bez do- .
puszczenia kaucyi.
— Grover Cleveland został
skazany na zapłacenie $5 kary
za wywołanie zaburzenia w
piwiarni w dniu wieńczenia
grobów. Nie jest to ten Gro-jr *
ver Cleveland, który „leci” n a l
urząd prezydenta Stanów Zje-j
duoczonych.
$250 zaToko.
f\
Były polieyant pinkertońskiB
Edward Carney, którego sęJf*' ’
dzia Collins uznał winnym na-R !
paści czynnej na Davida Bra-1
zella, musiał wczoraj zapłaciA
$250 kary. Carney i Brazell!
w listopadzie r. z. przy grze w
karty w pewnej piwiarni po
kłócili się i Carney pośród
sprzeczki strzelił z rewolweru.
Kula wprawdzie drasnęła tyl
ko Brazella, ale ten ostatni
przecież w skutek popieczenia
się stracił oko. Carney karę
zapłacił.
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