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jest Pocahontas jako piękna
młoda indyanka w pół cywili
(Bebel zdrowy. — Emigracya z zowanym stroju.
Księżniczka Ludwika, ba
Górnej Alzaeyi.—Podróż cesarza
n ie m ie c k ie g o do A nglii.—Zam wiąca obecnie zjkrólową swą
knięcie posiedzeń parlam entn.— matką, w Balmoral, robi obec
Osłabienie GIadstone’a-—P ortret nie popiersie królowej prze
indyanki Pocahontas.-Z drada aznaczone na wystawę w Chica

( Tele<jramy Zw iązku prasy
z 3<jo czerwca 1892)
Niemcy.

Wiadomość podana przez
, ,Leipziger W ochenblatt“, ja 
koby przywódca partyi socyalistów Bebel dostał pomiesza
nia zmysłów okazała się fałszy
wą. Bebel wrócił z Londynu
do Berlina w zupełnem zdro
wiu.
Z Górnej Alzaeyi wyemigru
je wielka liczba ludzi do Ame
ryki a to z tego powodu, że
zaprowadzenie cła ochronnego
przyniosło wielkie szkody han
dlowi i przemysłowi.
Cesarz niemiecki przyjął za
proszenie królowej, by ją w
czasie lata odwiedził w Osborne House na wyspie Wight.
Stanie w Anglii w czasie wy
ścigów wodnych w Coves w
Sierpniu i odwiedzi swą bab
kę.
Wielka B rytania.

Ostatnie {posiedzenie obec
nego parlamentu skończyło się
dzisiaj.
Królowa skróci swój pobyt
w Balmoral i wróci 22 b. m.
do Windsoru by oszczędzić mi
nistrom, którzy jej mają zło
żyć teki, podróż do Szkoeyi.
Zamknięcie parlamentu nastą
pi dnia 25 b. m., a walka wy
borcza rozpoczęła się. Dzień,
w którym Gladstone zacznie
kampanią, nie jest jeszcze o
znaczony. Porzucił on pier
wotny swój projekt brania u
działu w małych zebraniach
wiejskich, a natomiast posta
nowił wystąpić z mowami na
trzech wielkich zebraniach w
Edinburgu, West — Calder i
Dalkeith. Zdrowie jego jest
w pomyślnym stanie, wyjąw
szy, że jest znużonym po każ
dej dłuższej mowie. Skarży
się na osłabienie słuchu, a i
wzrok jego do tego stopnia za
atakowany, że niedawno mu
siał kazać sobie odczytać memoryał w parlamencie. Zapa
trywania jego o ośmiogodzin
nej pracy dziennie zostaną pod
dane surowej krytyce.
Sir H. Truman Wood, se
kretarz brytyjskiej komisy i dla
wystawy chicagoskiej, stanie
pod koniec czerwca w Chica
go. Przywiezie z sobą plan
budynku brytyjskiego oddzia
łu. Budynek ten ma być zbu
dowany na wzór jednego z
mieszkalnych domów angiel
skich, dotychczas niewiadomo
którego. Większa część miej
sca przeznaczonego na wysta
wę dla Wielkiej Brytanii już
ma swoich właścicieli. W o
statnich czasach zgłosiło się ty 
lu żądających, że miejsce wy
znaczone dla tego mocarstwa
żadną miarą nie może się oka
zać dostatecznem.
Pan McCormick zapewnił
dla wystawy przysłanie por
tretu znanej w historyi indyan
ki Pocahontas malowany 1612
r. Portret ten jest obecnie
własnością jednego z jej po
tomków, który Oświadczył go
towość wysłania go na wysta
wę. Na portrecie tym, dobrze
zachowanym
przedstawiona
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Telegramy Zagraniczne.

n a rc h isty .-W Birkenkerg zginę
ło 400 lu d z i.-P o ż a r bawełny w
Petersburgu. — Nowe prześlado
wania chrześeian w Chinach.)

1

go- •
Księżniczka Mary a, najstar
sza córka księcia Edinburgu,
zaręczyła się z następcą tronu
Rumunii.
Times donosi, że 3000 osób
umarło na cholerę w Serinagar w Indy ach wschodnich.
Franeya.

Anarchista Drouet uwięzio
ny za branie udziału w sprzysiężeniu anarchistów, wydał
dzisiaj policyi miejsce w którem nihiliści ukryli skradziony
dynamit. Znaleziono na niem
rzeczywiście 141 patron dyna
mitowych i 24 knoty.
Komisarz policyi w Havre,
który pozwolił uciec amery
kańskiemu oszustowi 0 ’Brien,
został dekretem francuskiego
ministeryum spraw zewnętrz
nych zdegradowany.
Austro-Węgry.

Jest obecnie rzeczą pewną,
że wśród pożaru w Birkenberg
zginęło 400 robotników, mię
dzy nimi pięciu studentów aka
demii górniczej, którzy prakty •
kowali w tej kopalni. Z po
wodu wywiązywania się zabój
czych gazów nie będzie można
wydobyć wszystkich trupów
jak
za dwa tygodnie. Na
cmentarzu w Przybramie wy
kopano grób ogólny na 350
trupów. Z wielu zwłok pozo
stały tylko kości, które pochowauo w małych trum ien
kach. Przy sprawdzaniu toż
samości trupów miały miejsce
sceny, które rozdzierały serce.
Pogrzeb sprawiono nieszczę
śliwym na koszt rządu. Wziął
w nim udział urzędnik delego
wany przez rząd jako jego
przedstawiciel. Na cześć nie
ustraszonych górników, którzy
przy robotach ratunkowych
stracili życie wzniesionym zo
stanie pomnik.
Rosya.

Sześćset pak bawełny, które
z Ameryki nadeszły do Peters
burga zostało uszkodzonych
w porcie przez ogień.
Rosyjscy kupcy nafty prosilirząd rosyjski, by im u egips
kiego khedywa wyrobił po
zwolenie przewozić naftę kana
łem suezkirn. Rząd odpowie
dział, że będzie w tej sprawie
działał w porozumieniu się z
Anglią.
Rnmunia.
Wiadomości o zaręczynach
następcy tronu rumuńskiego
z księżniczką Maryą Edinburską zostały przyjęte przez Izbę
deputowanych z wielką rado
ścią. Minister spraw zewnę
trznych La Hovar zaznaczył w
swej mowie, że fakt ten wpły
nie zbawiennie na stosunki
między Rumunią a Anglią.
Car był podobno przeciwny
tym zaręczynom, zmienił je
dnak swe zdanie pod wpływem
królowej W iktoryi i księżnej
Edinburskiej.
Chiny.

Depesza z Szanghai donosi,
że tameczni europejczycy oba
wiają się nowych napadów
ludności na cudzoziemców.
Mury w W u-Sang i Hui-nan
oblepione są plakatami wzywającemi ludność do powsta
nia przeciw chrześcianom.
Głównem ogniskiem tych agitacyi ma być prowineya Hui-

nan. Bogaci chińczycy, przez
nowo mianowanych mandary
nów, wydają wielkie sumy na
druk broszur przeciw chrze
ścianom i na ich rozszerzenie
w stach tysięcy egzemplarzy.
Rząd cesarski w Pekinie za
chowuje się w obec tego zu
pełnie obojętnie.

Telegramy Krajowe.
(Przegląd handlowo przemysło
wy. — Powódź w D etroit. —
Wieści z Minneapolis. - Zatonię
cie statk u parowego. — Nowy
olbrzymi syndykat w Stanie New
York.)

( Teleyr. z dnia 3 Czerwca
1892.)
Handel i przemysł.

i kandydat narodu (people’s).
Kandydatem narodowym jest
Blaine.
O ile sprawdzić było można,
pomimo olbrzymiej agitacyi
na rzecz Blaine’a, dwie trzecie
delegatów dotychczas przy by
łych są za Harrisonera.
Generał Alger jest za Blainem i delegaci jego Stanu
także.
Z głównej kwatery
michigańskiej wydano wieczo
rem cyrkularze z napisem:
„Partya republikańska i naród
żąda nomiuacyi Biaine’a” .
Następuje 8 punktów dowo
dzących, że żądanie to słuszne.
Nad wieczorem ,przybyło
wielu nowych kandydatów, a
między nimi wpływowi polity
cy i zwolennicy Harrisona.
Gen. Lew Wallace z Indiana
wyraził się: „Harrison otrzyma
uominaeyą przy pierwszym ba
locie. Nazwisko Blaine’a wcale
na konwencyi się nie pojawi.
List jego do przewodniczącego
kouwencyi krajowej był doku
mentem urzędowy 111.”
Miles lv*-liot- z I.linois także
jest za II iiri-ioiH-in i u yśli, że
44 lub 4S ilt-ii galów z Iiliu<u»
jego zdania podzielają. Guber
nator Mellette ze South Dako
ta powiedział: ,,(J/.\ż bałoby
to logicznie odstąpić od męża,
który pobił Clewlanda, a no
minować męża przez Clevelanda niegdyś pobitego? Jeżeli
Blaioe otrzyma nominacyą, to
Cleveland z pewnością ją także
otrzyma.”
W Washingtonie jeden z
reprezentantów Związku pra
sy zapytywał się Blaine’a o to,
jakie stanowisko zajmie w
ubec konwencyi w Minneapo
lis. Blaine odpowiedział, że
żadnego więcej listu nie napi
sze w sprawie nominacyi kan
dydata na prezydenta.

R. G. Duun & Co. z New
Yorku donoszą:
Sprawozdania handlowe ze
wszystkich stron kraju dowo
dzą, że interesa cokolwiek się
polepszyły. Z wyjątkiem je
dnego znacznego bankructwa
w Chicago, nigdzie w kraju
nie zaszły finansowe znaczne
nieszczęścia. Sztucznie wyśru
bowane ceny za kukurydzę
trwały w Chicago tak długo,
dopóki spekulauci nie zostali
przyciśnięci do muru i wielkie
straty uakouiec ponieśli, pod
czas gdy zapasy targ wypeł
niły.
Pszeuiea o pół cent" stania
ła; przywóz z zachodu niezwy
kle był znacznym, jakkolwiek
także i w\wóz z portów
wschodnich był wielki. Owies
trochę tańszy, a wieprzowina
nie zmieniła ceuy. Zapas ba
wełny o W ie le zuaczuiejszy niż
był w latach ubiegłych.
W Pittsburgu i Philadelphii żelazo spada w cenie i
może jeszcze spadnie, jakkol
wiek w Chicago ceny są dobre
i rzeczozuawcy utrzymują, że
Wypadek kolejowy.
zapas żelaza w kraju znacznie
Wczoraj wieczorem około
jest mniejszy, niż był przed
godz.
6 pociąg kolei Allegheny
tem.
W Bostonie ruch żywszy, Y^alley w pobliżu Franklin,
obówie pozyskało ceny stalsze. Pa., wykoleił się, i lokomoty
Skóry dobrze stoją, a w Hart- wa i wóz ekspresowy wpadły
fordzie towary wełniane i ba w rzekę. Konduktor lokomo
wełniane lepiej są płatne, a tywy A leś.'Reed tak mocno
towary żelazne i wiktuały do się pokaleczył, że prawdopo
brze się opłacają. W Phila- dobnie umrze, a palacz Frank
delphii towary bawełniane zy Shearer także mocno pokale
skały na cenie, a i towary czony; z 25 podróżnych zaś
łokciowe w cenie się podniosły. nikt szkody nie poniósł.
W Baltimore interesa dobre,
Znaczna nagroda.
a wywóz bydła się powiększył.
Kolej Santa Fe przyrzekła
W Cle\eland na towary ło nagrodę po $500 za schwyta
kciowe popyt znaczny i w nie każdego z rozbójników,
ogóle interesa się polepszyły, z którzy przy Red Rock obra
wyjątkiem w żelazie.
bowali pociąg kolejowy.
W Chicago ruch w ogóle
Znaczny pożar.
żywszy, niż w roku zeszłym.
W Santa Rosa, Cal., spaliły
Przywóz pszenicy, mąki, pesię piwnice kalifornijskiego
klowiny, mięsa, smalcu i bydła „proroka” Harrisa, który ma
znacznie się powiększył.
znaczne koło zwolenników tak
W Milwaukee poszkodziły jak Schweinfurth. — Szkoda
znacznie zimne deszcze: w St. wynosi $200,000; spaliły się
Paul lepiej wygląda. W Oma olbrzymie zapasy wina i wó
ha przywóz zboża i bydła dki, największe z pewnością
zwiększył się. W St. Louis w kraju. Zdaje się, że ogień
powódź szkodzi interesom, ale był podłożony. Kiedy powstał,
w Kansas City i Denver inte niepodobna go było ugasić w
resa idą lepiej. Słabo idzie je obrębie samych piwnic i na
szcze w L ittle Rock i Mem plac i ulicę rozlały się stru
phis. W New Orleans widoki mienie palącej się wódki,
lepsze, zwłaszcza większy jest przedstawiając widok wspa
popyt na bawełnę, ryż i cu niały. — Piwnice z zapasami
kier.
warte były $400,000, a ubez
Bankructw było w ubiegłych
pieczenie wynosiło tylko 60
7 dniach 207; w tygodniu po
tysięcy dolarów.
przedzającym 198. W ubiegłym ,
Zatopienie parostatku.
roku w tygodniu odpowiednim
Z Van Buren, A rk., dono
było 224 bankructw.
szą, że obładowany kukurydzą
Wieści z Minneapolis.
Wczoraj do Minneapolis parostatek John Mathews, ja
przybyli Senatorowie związko dący do Pine Bluffs, uderzył o
wi. Wieczorem dwie kartki most nad rzeką Arkansas i za
wyborcze krążyły między poli tonął. Natychmiast rozpoczęto
tykami: był kandydat rządowy ratować załogę, jednakże pilo

.-.i
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Przybycie parowców.
ta, kap. Blackely, utonął i
przynajmniej trzecia część za
N e w Y o rk: City of Berlin z
łogi zginęła. 14 podróżnych Liverp.
jadących na statku uratowano.
L o n d yn : Sygn: City of Chi
Wedle późniejszej wiadomo cago z N.Y., Friedland z N.Y.
ści uratowano pilotę, kapitana
Blackely i wydobyto na ląd o
milę od miejsca katastrofy.

WIADOMOŚCI MIEJSCOWE.
W sprawie wystawy.

Powódź w Detroit.

Od kilku dni w Detroit,
Mich., deszcz padał, a przed
wczoraj wieczorem zamienił
się w ulewę tak gwałtowną, że
spadek deszczu w przeciągu
jednej godziny i i0 minut wy
nosił 2,40 cali. Do 9 godziny
rano wynosił już 3,44 cali. Ze
wszystkich stron miasta dono
szą o przepełnieniu kanałów
ściekowych. Piwnice i sklepy
wszędzie pozalewane. Z nie
zmiernie wielu punktów mia
sta zawezwano straż ogniową
do wypompowywania wody.
Na niektórych ulicach woda
wznosiła się przeszło stopę po
nad szyny kolei ulicznych. —
Szkoda zrządzona będzie bar
dzo znaczną.
Także Grand Rapids mocno
ucierpiało przez deszcze. F a r
my w okolicach niżej położo
ny ch pozalewane, drogi nie do
przebycia, rzeki wezbrały. —
Także szyny kolejowe we wie
lu miejscach podmyte.
Kwestya naukowa.

Profesor Swift z Albany,
N. Y., wydał broszurę, w któ
rej stara się udowodnić, że ro
cznica 400 letnia odkrycia Amery ki przypada na dzień 21
a nie nadzień 11 października.
(N ie czytaliśmy tej broszu
ry, ale prawdopodobnie chodzi
0 to, że za czasów Kolumba
jeszcze kalendarz juliański był
w użyciu. Dopiero w kilka
dziesiąt lat później wprowa
dzono kalendarz gregoryański
1 sprostowano mylną rachubę
czasu tym sposobem, iż dzie
sięć dni z kalendarza wypu
szczono. Przyp. Red.)
Nowy olbrzymi syndykat.

Z Albany, N. Y., donoszą o
utworzeniu nowego olbrzymie
go syndykatu, a mianowicie
związku fabrykantów tapet i
obić pokojowych. Inkorporowano tam bowiem stowarzy
szenie pod nazwą „National
Wall Paper Co.” z kapitałem
zakładowym 14 milionów do
larów. Stowarzyszenie tó ma
na celu zajmewaćsię sprzedażą
tapet i obić pokojowych, ma
prawo mieć udział w intere
sach innych podobnych kompanij, wydawać listy zastawne
do wysokości 6 milionów na
cele handlowe i mieć będzie fi
lie wewszy8tkichStanach iTerrytoryach, a także i w obcych
krajach. Główna kwatera bę
dzie w mieście New York.

Generalny dyrektor wysta
wy Davi9 wyraził wczoraj swo
je zapatrywania w sprawie po
zostawienia wystawy otwartą
w niedziele. Pomysł jego przy
tej sposobności podany, jest o
ryginalny i prawdziwie ame
rykański: czy wszystkich zadowolni, i czy wszyscy pro
jekt ten przyjmą, to inne py
tanie.
Deputacya złożona z ducho
wnych różnych wyznań (w ąt
pimy, czyli tam był ksiądz ja
ki katolicki) udała się do pana
Davisa z prośbą, ażeby popie
rał starania o zamknięcie wy
stawy w niedziele. Pan Davis na to odpowiedział, że ra
dziłby, ażeby wystawa pozo
stała otwartą w niedziele, i tyl
ko maszyny nie mają być w
ruchu. Każdy,kto niemasposobności w ciągu tygodnia, nie
chaj przynajmniej w niedziele
zwiedzi wystawę. Ale nato
miast możnaby, wedle zdania
pana Davisa, na samym placu
wystawy w niedzielę urządzić
szczególne „widowisko”, któreby ściągało na wystawę na
wet przeciwników pozostawie
nia wystawy otwartą. Sami ci
duchowni mają tworzyć to wi
dowisko. Wystawa trwać ma
przez 26 niedziel; każda z tych
niedziel dla innego wyznania
ma być przeznaczoną, i w każ
dą niedzielę niektórzy przedsta
wiciele duchowni mają mieć
kazania lub mowy w hali chó
rowej, która zdolną jest pomie
ścić 15,000 osób. Przed kaza
niami mają być urządzone koncerta kościelne. Kazania pó
źniej mają być drukowane i
rozprzedawane, z czego znacz
ny dałby się zysk osiągnąć.
Niektórym członkom delegacyi projekt ten podobno
przypadł do smaku, ale z pe
wnością nie wszystkim.
Nieuczciwi’ posłaniec.

Thomas Lyons, handlarz by
dła z New Mexico, uwiadomił
wczoraj kap. Shea, że przyby
wszy do Chicago w ubiegły
czwartek, powierzył swój ku
fer jakiemuś posłańcowi z po
leceniem zaniesienia go do Auditorium. Kufer nie został od
dany w Auditorium, a nume
ru posłańca Lyons nie pamię
tał.
Detektyw Taylor przypo
mniał sobie, że przed kilku la
ty niejakiego Dfemscolla are
sztowano za podobną sprawkę.
Poszukiwano prezto Demscolla
Złe sumienie.
W r. 1884 niejakiemu Char i aresztowano go. Demscoll z
les Crawford „udowodniono” początku zapierał się ,ale w koń
zbrodnię zabiciaChristianaBol- cu przyznał się, że kufer ukrył
ta i skazano go na dożywotnie w hotelu Wellington. Pan L y
więzienie karne w San Quen- ons odebrał swą własność, a
tin, Cal, Wczoraj do sądu kar Demcolla zamknięto.
Notatki miejscowe.
nego nadszedł ze SanFrancisco
— Rozeszła się była pogło
list od niejakiego Charlesa Canuts, który w procesie przeci w ska, że inspektor policyi Marsh
Crawfordowi był głównym zamierza zrezygnować. Marsh
świadkiem. Canuts w liście zapewnia, że pogłoska ta jest
'swym przyznaje się, że to on fałszywą i prostym wymysłem,
sam zamordował Bolta i uło tak np. jak wymysły pewnej
żył spisek, który doprowadził polskiej gazety „same praw
do skazania Crawforda. Na- dziwe wiadomości” podającej,
koniec oświadcza Canuts, że 0 wyrażeniach się niemieckich
jest najnieszczęśliwszym czło 1 angielskich gazet o wspania
wiekiem w świecie i że życie łości udziału Polaków w ob
chodach dnia wieńczenia gro
sobie odbierze.
bów.
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— Richard Melody z Lakę
Forest, który w czwartek ze
skakując z pociągu kolejowe
go, wpadł pod koła i stracił >
prawą nogę, wczoraj został
pomieszczony w szpitalu Alexyanów.
— Elektryk B. W. Alward,
zatrudniony przy naprawie
aparatów elektrycznych w
składzie Siegel, Cooper & Co.,
wczoraj mocno został skaleczo
ny w nogę przez elewator.
— Pociąg kolei Illinois Cen
tral przejechał i zabił na miej
scu wczoraj nieznajomego męż
czyznę na 27 ulicy. Zabity
liczył około 35 lat i jak się
zdaje był robotnikiem. Nie
znaleziono przy nim nic, coby
posłużyć mogło do jego iden
tyfikowania.
— Z Washingtonu nadeszły
do urzędu pocztowego cztery
maszyny do stemplowania li
stów. Każda z tych maszyn
stempluje 20,000 listów na go
dzinę. W skutek tego dużo
urzędników, po większej części ■
młodych chłopaków, straci za
trudnienie i wielkie panuje
niezadowolenie między służbą
pocztową. — Z WashiogtoLU
przyjedzie urzędnik, aby na
uczyć obchodzenia się z ma
szynami.
— Dzisiaj wieczorem o go
dzinie pół do ósmej odbędzie
się przedstawienie litewskie, o
ile wiemy pierwsze w Chicago,
przy 12 ulicy blisko Halsted
str. Odegranym będzie dra
mat historyczny p. t. „Bitwa
pod Grunwaldem”. Czysty do
chód z tego przedstawienia
przeznaczony na budowę ko
ścioła litewskiego w Chicago.
— W pobliżu dworca
„Union*1 wczoraj spłoszyły się
konie przy wozie kolei konnej
linii Harrison str. i wpadły na
„buggy”, w którem jechał C.
F. Hartley z żoną. Państwo
Hartley wypadli na bruk i
mocno się {potłukli. Woźnica
nie mógł utrzymać koni, które
popędziły przez Adams str.
Wielu jadących próbowało z
wagonu wyskoczyć i pokale
czyło się przy tern. Zatrzyma
no konie dopiero, kiedy już
znaczne szkody zrządziły.
— 13 letui James McTamore
został wczoraj aresztowany,
ponieważ próbował oszukać
panią J. W. Boardman, wła
ścicielkę hotelu Woodruff przy
21 ulicy i Wabash ave., fałszo
wanym przekazem wystawio
nym na „First National Bank.”
Pani Boardman za przekaz ten
zapłaciła $20.50, a we dwa dni
później odesłano go z banku,
jako bez wartości.
— Architekt E. J. Mills,
który budował ową sławną ka
mienicę przy Pearce str., która
zawaliła się w czasie burzy, w
skutek czego kilka osób zosta
ło zabitych, wczoraj w sądzie
kryminalnym na wniosek sa
mego podprokuratora Elliotta
został od wszelkiej odpowie
dzialności uwolnionym. Panu
je wskutek tego znaczne obu
rzenie. Elliott oświadczył, że
nie istnieją dostateczne dowody
przeciw Millsowi, i że nawet
wielu świadków chte zaprzysiądź, iż w kamienicę, budowa
ną znakomicie (!), piorun
uderzył i ją zawalił.
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W Paryżu tygodniowo za
bijają 1000 koni dla pozyska
nia mięsa do kuchni. He ich
w Chicago zabijają w tym sa
mym celu, trudno się dow ie
dzieć.
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