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No. 130
Telegramy Zagraniczne.
(Brutalne obchodzeuie się ofice
rów z redaktorem. — Bezprawia
auęlików w Ugandzie. — Niemcy
sprowadzają chińczyków do Afry k i.—Powrót królowej Holandyi.—Spotkanie się cesarza W il
helma z carem. — Jeszcze o nie
szczęściu w Birkenberg. — Żoł
nierze nie wytrwali na wil
goć.—Pożar w dokach.—Zasługi
misyonarza katolickiego dla jeografii.-Pojedyuek w P a ry żu .Tylko rok więzienia za zastrzeleuie człowieka.—Wielki meteor.
—Nadzieja dobrych żniw w Ro
s j i . —Pożar w Kownie.— Kłopo
ty finansowe w Argentynie. —
Mieszkańcy Ferra del Fuego
przybędą może na wystawę do
Chicago).

(Telegram y Związku prasy
z 2qo czerwca 1892)
Niemcy.
Speyerer Zeitung, redaktor
W olf, ogłosiła swego czasu o
brutal nem obejściu się lejtli&nta z f*odoficereiu, a miano
wicie o wypoliczkowauiu osta
tniego. Z powodu tego ogło
szenia pisanego w ostrym to
nie napadli lejtuaut M. Hopfrer Dietl redaktora rzeczone
go pisma w jego biórze i po
długiej kłótni i bitwy pa pięście
dobyli szabli.
A le
odważny redaktor schwycił re
wolwer i przymusił rozbest
wionych żołdaków opuścić redakcyą.
Gazeta Kotońska donosi, że
anglicy uwięzili w Ugańdzie
we .wschodniej Afryce dwóch
niemeów, dwóch belgijczyków,
holendra i dwunastu francu
skich misyonarzy.
Kolonialna niemiecka kom
pania we wschodniej Afryce
postanowiła sprowadzić kilka
set cnińskich robotników z Su
matry i Singapore celem nau
czenia krajowców kolonii u
prawy tytoniu. Pierwszy zbiór
tytoniu w Lewa pokazał się
nader obfitym.
Królowa regentka Holandyi
Emma i mała królowa Wilhel
mina opuściły dzisiaj Pocz
dam. Cesarzowa odprowadzi
ła je do dworca.
Yacht Hohenzollern ma cze
kać w Kielu aż do przybycia
cesarza Wilhelma.
Cesarz na
tym yachcie odwiedzi cara, z
którym przepędzi cały przy
szły wtorek. Przy ich spot
kaniu będą obecnymi marsza
łek baron Biberstein i hrabia
*Szuw’ałow, rosyjski poseł w
Berlinie. Sfiotkanie to odbę
dzie się w Kielu, dokąd car się
uda na yachcie Gwiazda P o
larna, na którym przyjmie ce
sarza.
Austro-Węgry.
Przy ratowaniu górników
pozostałych w kopalni srebra
Birkenberg usłyszał oddział
ratunkowy głos dzwonka z głęI bi kopatoi jako dowód, że nie
wszyscy pozostali w głębi gór
nicy zostali poduszeni. Dotych
czas wydobyto 130 trupów,
[ braknie więc jeszcze 280 rol Lotników.
Izba niższa Rady państwa
I przedstawi projekt, mający
I być załatwionym niezwłocznie,
I dania przez rząd pomocy familiorn górników, którzy zginęli
1 w Birkenberg i postawienia
I pomnika na pamiątkę straszI nej tej katastrofy.
Sceny przy wydobyciu jakieI g o trupa na powierzchnię zie|rai były tak wzruszające, że
■nawet żandarmi i policyanci
ln ie mogli się powstrzymać od
■łez. Trupów ułożono w dłuIgim szeregu. Twarz każdego

I

■■

Piątek, dnia
z nich jest popalona a rysy ich
wykrzywione boleśnie dowo
dzą, że ponieśli śmierć wśród
strasznych cierpień. Żona je 
dnego z nieszczęśliwych upa
dła na widok zmarłego męża
bez życia, druga dostała pomięszania zmysłów.
Roboty
ratunkowe trwają nieustan
nie.
Wielka Brj'tania.
W dokach Dundee wybuchł
pożar, który zrządził na $15,
000 szkody.
Piąty batalion milicyi Done
gal znajdujący się na ćwicze
niach wojennych w hrabstwie
Donegal w Irlandyi odmówił
przepędzenia nocy pod namio
tami, podając za przyczynę
odmowy że miejsce, na którem
rozłożono obóz jest zbyt wil
gotne. Oficerowie umieścili
więc żołnierzy na kwaterach
w Lifford i dla tego nie przy
szło do rozruchów. Minister
wojny przeprowadzi śledztwo
w tej sprawie.

Francy*.

pca jego jest Ellaure, który
sprzyja puszczaniu w obieg
papierowych pieniędzy.
Biskup katolickiej dyecezyi
Terre del Fuego prosił rząd
aregentyński
o pozwolenie
wysłania kilku swych dyecezyan na wystawę do Chicago.

Telegram.!' Krajowe.
(Republikanie ciągną do Minneapolis ze wszystkich stron kraju.
— Wstępne podjazdowe utarczki
w mieście konwencj i. — Orkan w
Texas. — Powodzie nie ustają*—
Rozbój kolejowy w Indian Territory.—Sprawa kanału Nicaragua).

(rT elear,

z dnia 2

Czerwca

1892.)
Kouwencya republikańska.
W Senacie w Washingtonie
zebrało się zaledwie 20 Senato
rów na posiedzenie, a i w
Izbie posłów wielu republika
nów wzięło urlop z „powodu
ważnych interesów.” Stolica
Związku opustoszona, i główni
reprezentanci partyi republi

kańskiej dążą do Minneapolis,
gdzie w przyszłym tygodniu
ma się odbyć konweucya.
W Minneapolis już teraz
panuje ruch niezwykły. Wszę
dzie, gdziekolwiek się zwrócić,
słychać tylko rozmowy o poli
tyce i zbiiźającrj się kouweucyi. Pizez cały dztoń wczoraj
do jeziora Nyassa. W czasie
szy roił się „W est Hotel” od
swego powrotu odbył O. Mar
polityków przybyłych, z któ
cul inną niż wszyscy poprze
rych każdy przj był z pewnymi
dni podróżni drogę, dla tego
planami.
zebrał wiele nowego materyału
Wcześnie już delegaci gru
i przyczynił
się do gruutopują się w dwie wielkie gro
wniejszego poznania tych o
mady, Harrisonistów i Blaiuikolic.
stów. Przywódzcą Harrisom
Artykuł
w gazecie „Gil
stów je*t bez wątpieuia John
Blas” krytykujący ostro ob.
C. New z Indiany, generalny
Reymond, którego żona za
kousul w Anglii, a za przystrzeliła kochankę swego ruę
wódzcę zwoleuuików Blaine’a
ża,
spowodował pojedynek
uważają Ciarksoua z Iowy.
między Reyuiondem a wyda
Subkomitet głównego kra
wcą gazety Pawłem Ferrieres.
jowego komitetu odbył wczo
Ferrieres otizymał dwa ciężkie
raj swoje posiedzenie, na któpchnięcia szpadą w piersi, i
i rem przyjęto uchwałę, ażeby
nie mógł więcej użyć broni.
! zawezwać delegatów różnych
Hollandja.
Stanów, by ci jak najprędzej
Kapitan Baker,
dowódca
obrali urzędników konweocyi,
okrętu Odbara, należącego do
a mianowicie sekretarza hono
niderlandzko - amerykańskiej
rowego, członka komitetu do
kompanii parowców, zastrzelił
p is m
uwierzytelniających,
upartego palacza swego paro
członka komitetu do stałej
wca, za co został skazany na
organizacyi, do rezolacyi, do
rok więzienia. Podał apelacyę,
uwiadomienia kandydata na
którą prokurator jednak od
prezydenta o jego nominacyi,
rzucił, twierdząc, że skazany
dojuwiadomienia kandj’data na
powinien był dostać przynaj
wiceprezydenta o jego nomi
mniej cztery lata więzienia.
nacyi.
Rosya. .
Uważają tam za rzecz pe
N iedaleko'* v>|*y Anslmron
w Kaspijsk:em morzu spadł wną, że gubernator Win. Mc
olbrzymi meteor, który wysta Kinley z Ohio będzie na konje 12 stóp po nad wodą. Różni wencyi stałym przewodniczą
się od skał wybrzeża tylko cym. Jako kandydatów na
ciemnym lśniącym kolorem. tymczasowe przewodniczenie
Minister rolnictwa oświadczył wymieniają Johna Langstona,
byłego członka Izby z Yirginii,
że stan zasiewów7jest nader po
myślny z powodu obfitych de generała Horace Porter z New
szczów
w maju. Może się Yorku, byłego „mówcę” Reeda,
spodziewać obfitych żniw le byłego senatora Ingallsa i by
tnich. Roli uprawiono w tym łego członka kongresu Burrowsa z Michigan.
roku tyle co dawniej.
Zetknięcie parowców.
Słoborsko,
przedmieście
Z Detroit, Mich., donoszą o
Kowna na Litwie zniszczone
zostało przez pożar. Zanim zetknięciu parowca stalowego
straż ogniowa przybyła spaliło Britona z parowcem Progress
się przeszło 300 domów nale na rzece Detroit w pobliżu
żących po większej czę ści do wysepki Managude. Progress
robotników, którzy całe swe zatonął natychmiast; Briton
utrzymał się na rzece. Załogę
mienie stracili.
parowca Progress uratowano.
Argentyna.
■W kołach finansowych w Briton powrócił z załogą ProMoutevideo panuje wielkie gressu do Detroit; przód Brirozdrażnienie z powodu że an tonu mocno jest uszkodzony.
gielski
syndykat bankowy, W Chidlłgo wywołała wieść o
który miał pomagać przy zało zatonięciu Progressu niemiłe
żeniu banku w Montevideo, wrażenie pomiędzy Towarzy
nie dotrzymał swych zobowią stwami assekuracyjnemi, któ
zań. Minister finansów Rami- rych kilka poniesie w skutek
rez złożył swój urząd. Nastę tego straty stosunkowo zna
Francuski oficer Launox de
Bissy zrobił nową mapę A fry 
ki, przy której ułożeniu ko
rzystał z kart i maunskryptów
misyonarza francuskiego. O.
Marcul,
w latach 18S9 i
1890 odbył podróż z Auilimane na portugalskiem wybrzeżu
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3 Czerwcu 1892 r.

czne. Progress wybudowany
w roku 1880 wart był około
$8,700, ubezpieczonym był zaś
w różnych Towarzystwach do
łącznej sumy $72,000. Był on
własnością kompanii „Milwau
kee Transportation Co.” ; Bri
ton należy do tejże kompanii i
ma wartość $200,000.
Orkan.

Z Lott, Texas, donoszą, że
okolicę Durongo nawiedził
straszny orkan. Kilka osób
w Durongo straciło życie, kilka
innych zaś ciężko zostało po
kaleczonych.
Kilka domów
zostało zupełnie poburzonycb,
niektóre z nich przez wicher
uniesione zostały o parę^et
yardów. Gwałtowność wichru
tak była znaczną, że uniósł on
dach pewnego domu na odle
głość mili, a niektóre przed
mioty z domów na odległości
kilku mil. Najwięcej osób
padło ofiarą w familii Weathersa, który z zoną i dwojgiem
dzieci zo-tał zabity, podczas
gdy troje i ineli •Izieci jego
śmiertelnie zostało pokaleczo
nych. Pozabijany h i pokale
czonych znaleziono w odległo
ści 50 yardów *»d ni e-zkania
tej familii.
Morderstwo o parę kwiatów.
Ib mil nu południe od Springfield, Mo., Willis Pagit za
strzelił Clenia Kesdngera. —
Sprzeczka powstała o to, że
Pagita mała córeczka uszcz
knęła parę kwiatów z grobu
brata Kessingera.
100 letuia rocznica.
Stau Kentucky wczoraj ob
chodził 100 ietnią rocznicę
>wego przyjęcia do Związku
Stanów Zjednoczonych. W iel
ki obchód odbył się w Louisville.
Powodzie i deszcze.
Rzeka Grand liiver w Sta
nie Missour* ponownie wez
brała wraz ze swojemi rzekami
pobocznemi i w skutek tego
powstaje tam powódź groźniej
sza jeszcze od ostatniej. Od 24
godzin deszcz tam padał bez
przerwy, a w niektórych miej
scowościach od dwóch^ dni i
dłużej. Niebezpiecznym zwła
szcza jest wylew rzeki Osage.
W San Angelo, Texas, bu
rza z deszczem zrządziła zna
czne szkody, poburzywszy k il
ka domów. Z ludzi, o ile się
zdaje, nikt życia nie stracił.
W Belmont, Mich., trzy
mile za Grand Rapids, urwanie
chmur trwające przez 10 mi
nut znaczne poczyniło szkody
zwłaszcza na kolei żelaznej,
zalewając tor kolejowy olbrzymierni masami wody, która
naniosła na szyny mnóstwo
pni, gałęzi i innych przedmio
tów. Kornuuikacya kolejowa
tam przerwana.
Farmę 8 mil na wschód od
Galesburg, 111., nawiedził or
kan, który poburzył domy i
budynki gospodarcze.
O kanale Nicarngun.

W St. Louis zebrali się de
legaci różnych Stanów7 zwołani
na wspólną naradę w sprawie
budowy kanału Nicaragua. —
Wypowiedziano mowy, w7 któ
rych starano się. wskazać, jak
ważną dla handlu byłaby budow7a tego kanału i starano się
udowodnić, że rząd Stanów
Zjednoczonych powiuien za
opiekować się tą sprawą.
Zuchwały rozbój kolejowy.
Z Guthrie, Oklahoma, do
noszą o niesłychanie zuchwa
łym rozboju kolejowym, któ
rego dokonano przedwczoraj

,. ,
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Rok III.

na pociągu osobowym kolei
Santa Fe.
Około godziny 10 wieczorem
pociąg ów stanął na stacyi Red
Rock, w rezerwacyi Otoe i
Missouri w Indian Territory.
Zaraz po wyjściu pociągu z
tej stacyi dwóch mężczyzn za
maskowanych wskoczyło na
lokomotywę i rewolwerami
zmusili konduktora lokomoty
wy i palacza do skierowania
pociągu ku rzezalniom i za
trzymania się tamże na znak
dany. Kiedy pociąg zatrzy
mano wedle rozkazu, przybyło
pięciu innych mężczyzn zatna
skowanych, których przywódz
ca rozkazał konduktorowi i
palaczowi, ażeby poszli do
wagonu ekspresowego i roz
bili drzwi jego.
Urzędnik
ekspresowy
E. C. Whittley i strażnik J. A. Riehl,
poznali, że stało się coś nad
zwyczajnego, skoro tylko po
ciąg stauął. Pogasili przeto
światła i nie chcieli nikomu
dizwi otworzyć. Wtedy zbój
cy zaczęli ze wszystkich stron
\\agou ostrzeliwać, podczas
gdy równocześnie z wnętrza
wagonu urzędnicy również
strzelali, mierząc w drzwi cią
gle. Tymczasem jednemu z
rozbójników udało się zrobić
w drzwiach otwór, przez który
kazał palaczowi wśliznąć się
do wnętrza wagonu. Biedny
palacz dostał się między dwa
ognie, konduktor uwiadomił o
tern urzęduików ekspresowych
i prosił, by więcej nie strzelali.
Wtedy zbójcy wcisnęli się
do wnętiza wagonu. Urzędni
ków trzymali w szachu rewol
werami, a równocześnie rozbili
żelazne s/afy młotami kowal
skimi i wypróżnili je. Oprócz
tego zabrali dozorcy $50 i zło
ty zegarek. Urzędnik ekspre
sowy ukrył był swoje pieuiądze i zegarek i uratował je
tym sposobem.
Kilku podróżnych, z który
mi zbójcy rozmawiali, opisuje
tych ostatnich jako dobrze u
łożonych mężczyzn, którzy za
chowywali się nawet z niejaką
elegancyą.
Niewiadomo, ile zbójcy za
brali, bo kompania ekspresowa
jeszcze nie podała wysokości
strat. Kiedy żhójcy cel swój
osiągnęli, wskoczyli na konie i
pojechali w kierunku połu
dniowym.
Obywatele sv okolicy żarnie
szkali, dowiedziawszy się o
napadzie, przybyli na miejsce
i postanowili szukać rabusiów.
Sądzą, że łatwo będzie ich od
kryć, gdyż ślady są widoczne
na ziemi rozmiękłej.
W czasie walki wymieniono
około 200 strzałów, ale nikt
nie został zabity ani nawet ra
niony.
Przybj-cie parowców.
New York: Rhynland z A nt
werpii, Apollo z Antw., Cita
di Roma z Rio Janeiro.
Soutliampfton: Trave z N.Y.
Londyn: Sygn.: Richmond
Hill z N .Y ., Britannic z N .Y .
Hamburg: Suevia z N .Y .
-

— Chiński „grosernik” Lee
Sue, zam. pod nrem 309 Clark
str., żeni się z„białą” paunąLydią Gib.
— Lawrence William i Michael Miller zostali wczoraj od
dani pod sąd przysięgłych pod
kaucyą po $800 przez sędziego
Hennessey za obrabowanie wa
gonu frachtowego kolei Fort
Waynev\
l

j .—

nadeśle dyamenty, klejnoty,
sprzęty różne i t. p.
Jeszcze o wyborach wlosennyeh.
W Chicago, tak jak wszędzie
Alderman Tripp, przewod
w kraju, najwięcej politycy te
niczący komitetu wyborczego,
raz zajmują się konwencyą,
otrzymał tfczoraj uwiadomie
która wkrótce odbędzie się w
nie od rzecznika miejskiego
Minneapolis. Nietylko repu
Kerna i od Chetlaina, iż wedle
blikanie, ale i demokraci bar
ich opinii Radamiejska ma pra
dzo interesują się tą sprawą,
woroztrząsać skargi o oszustwagdyż także dla demokratów
wyborcze i ogłaszać wyroki w
nie jest rzeczą obojętną, z ja 
sprawach wyborczych tyczą
kim kandydatem republikań
cych się jej członków.
skim walczyć będzie trzeba.
Komitet wyborczy zajmie
Jak już wczoraj donosiliśmy,
się przeto skargami wniesioneCbancey Depew wyraził w omi przez kandydatów Ernsta,
obec reprezentantów p r a s y
Dahlmana, Oberndorfa i Marprzekonanie, że Harrison nie
sha przeciw Vogtowi, Ellertowątpliwie otrzyma nominacyą.
wi, Mutoibillowi i Howellowi.
Wczoraj popołudniu przybył
Alderman Tripp rozpocznie
do hotelu Grand Pacific Sena
śledztwo w przyszłym tygotor Związkowy Shelby Cullom,
dniji, ale zamierza zmusić SKazaufany przyjaciel Harrisona.
rzącycb do poniesienia kosztów,
Ten znów nie tak bardzo jest
które mogą wyniknąć.
pewnym, że Harrison otrzyma
Notatki miejscowe.
nominacyą i przyznaje, że par— Od przyszłego poniedział
tya Blaine’a pomiędzy delega
ku rano o godz. 7 pociągi na
tami na konwencyą nadzwy
kolei górnej w dzielnicy połu
czaj jest silną. Zapewnia je
dniowej miasta regularnie bę
dnakże również, iż zwolennicy
dą kursowały. W ruchu bę
ci Blaine’a działają bez upowa
dzie 20 pociągów, z których
żnienia Blaine’a,który zdaniem
każdy składać się będzie z 6
Culloma nie życzy sobie tej nowagonów. Personal składa się
miuacyi.
z 250 osób.
Z Chicago dużo osób będzie
— Skarbnik miejski, pan
na konwencyi. Oprócz 20 de Piotr Kiołbassa, wczoraj w y
legatów chicagoskich uda się płacił j>cnsye policyautom i
do Minneapolis około S00 straży ogniowej, razem $245
członków klubu Blaine*a, aby tysięcy. Ażeby jwpłacić re
pracować na korzyść Blaine'a.
sztę jiens) i i załatwić wszelkie
— Dużo osób z innych Stanów, rachunki, p. Kiołbassa j»otrzeudających się na konwencyą, buje jeszcze 2 miliouy. Skar
zatrzymuje się wChicago. Mię bnik okręgowy, p. Kern, oddał
dzy innymi wczoraj przybył
wczoraj $375.000.
tu także William Pitt Kellogg,
— W miesiącu maju szcze
były gubernator Louisiany, za
gólnie wielu dzieciom szczepio
wzięły przeciwnik Harrisona. no o-*pę z polecenia urzędu
Twierdzi on, że za Harriso
zdrowia. W Styczuiu 400 dzie
nem są przeważnie południo ciom ospę szczepiono, w L u
we Stany, j>odcz i dy Blaine tym 300, w Marcu 200, w
popierają Stany jak New.-York, Kwietniu 1100, w7 Maju 7250.
Iowa, Illinois, Wisconsin.Mai— Burmistrz Washburne o 
ne, Pennsylrania i Ohio.
głosi dzisiaj nazwiska człon
„Telegraf" głosi światu o ków komitetu obywatelskiego,
gromną nowinę, iż przygoto który ma zamianować do zbie
wuje się uiezruierna dla repu rania składek na dotkniętych
blikanów niespodzianka: Blai powodzią. Ma ich być 25. C.
ne stanowczo zrezygnuje, a je
H.Crosby, wiceprezydent kom
go miejsce zastąpi były mów panii „United States Express
ca Reed!
Co.” uwiadomił burmistrza, że
W sprawie wystawy.
kompania bezpłatnie prześle
Telegraf podmorski wczoraj pieniądze, suknie i artykuły
ważną przyniósł wiadomość. żywności dla dotkniętych po
W. J. Ohahan, otrzymał na wodzią.
stępujący telegram ze Sieny
— Robotnik James Waltoch
od
Arcybiskupa Irelanda: wczoraj został przejechany i
„Papitż weźmie udział w wy pokaleczony przez pociąg kolei
stawie. Wyznaczcie stosowne Grand Trunk.
miejsce!”
— Z mieszkania Jamesa Mc
Chicagoskie damy no9zą się Nally pod nrem 4030 Dear bom
z myślą oryginalną celem u- str., nieznani rabusie skradli
chronieoia gości wystawowych $95. Także kilku sąsiadów p.
od grzęźnięęia w śmieciach na McNally zostało okradzionych.
ulicach miasta.
Zamierzają
— Zdaje się, że uajniebezone zorganizować milicyą z pieczniej pogryzieni przez psa
chłopaków małych, które będą wściekłego Willie Kircbhoff i
miały obowiązek pilnować ulic Fred. Riston wyzdrowieją; le
i donosić komitetowi w tym karze przynajmniej mają na
celu obranemu o wszelkich dzieję, że zdołają im zdrowie
wykroczeniach przeciw miej przywrócić. Jest przeto nadzie
skim ustawom tyczącym się ja, że i inne osoby przez tego
utrzymywania
porządku na psa pokaleczone, przyjdą do
ulicach. Komitet ten, ,,Boys zdrowia.
Militia Co.” wnosić potem bę
— 11 letni rozuosiciel gazet
dzie zażalenia do policyi i Ra „Rocky” Miller wczoraj wie
czorem podpalił kupę śmieci
dy miejskiej.
Major Fred. Bracket, agent w zaułku za ulicą Frauklin,
specyaluy związkowego urzędu pomiędzy ulicami Ruadolph a
Skarbu, który niedawno po Lakę. Nastąpiła eksplozya i
wrócił z podróży po Europie, kawałek druta miedzianego wy
opowiada, że we Francy i i H i rzucony o twarz chłopca poka
szpanii panuje usposobienie leczył go bardzo boleśnie. Pra
dla wystawy przychylne, ale wdopodobnie chłopak straci
za mało wystawę tam rekla oko. Mieszka on u rodziców
mują. W Cayenne hodowcy pod nrem 175 W. Taylor str.
— „Telegraf” odpowiada na
bydła chcą wziąć udział w wy
stawie, ze Sevres reprezento nasze powitanie wierszykiem,
wany będzie przemysł kera- w którym nas nazywa „fary(D ok. na str. 4tej)
miczny. Oprócz tego Fjftncya
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