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SEJM ZJEDNOCZENIA W MANISTEE.
t r z e c i  d z ie ń  s e j m u .

Urzędnicy <lo Zarządu mają być obierani 
z różnych miast.

(Telegram specj alny "Telegrafii".)
Manistee , Mich. 25 sierpnia.— 

Dzień trzeci Sejmu, czwartek, był 
pełnym zajęć i rzeczywiście przy
niósł kilka bardzo ważnych postano
wień.

Wbrew przewidywaniom, walka 
stronnictw nie była wcale gwałtow
ną. W wielu kwestyach nastąpiło po
rozumienie się. W ogóle na Sejmie 
panowała wielka harmonia.

Czynności dzienne rozpoczęto od 
nabożeństwa za zmarłych członków 
Zjednoczenia, które odprawił ks. 
Matkowski z Bay City, Mich.

Następnie Sejm otwarty został o
koło dziesiątej rano. Odczytano tele
gramy i pozdrowienia.

Teraz miała być zdecydowaną 
ważna kwestya: czy członkowie Za
rządu Zjednoczenia mogą zamieszki
wać w różnych miastach. Sprawa ta 
była poprzedniego dnia powodem 
wielkiej burzy. . . .

*6 Dziś załatwiono ją krótko, balo-
towaniem.

Uchwalonem zostało, iż urzędnicy 
Zjednoczenia mają być wybrani z 
różnych miast. Za tą uchwałą było 

, 90 głosów.
Następnie poruszoną została spra

wa Zjednoczenia Rzym. Pol. Kat. 
pod op. M. Boskiej Częstochowskiej, 
Królowej Korony Polskiej, którego 
przedstawiciele prezydent J. Napie- 
ralski i sekr. J. Grzegorzewski byli 
obecni na Sejmie.

Postanowiono towarzystwa te, na
leżące prawie wyłącznie.do par. św. 
Wojciecha, przyjąć z powrotem do 
Zjednoczenia bez utrzymania t. z. 
“ Trzech Punktów” .

Do sprawy tej została wyznaczona 
specyalna komisya.

Po załatwieniu kilku Ijeszcze in- 
• nych spraw delegaci udali się na 

wielki obiad, dany dla nich przez ks. 
prób. E. Kozłowskiego, z Manistee. 
Gościnność sz. gospodarza była wiel
ka. Wznoszono liczne toasty, a za
pał był ogromny.

Posiedzenie popołudniowe Sejmu 
rozpoczęło się około godziny trze
ciej.

Na tem posiedzeniu uchwalone zo
stały różne wsparcia z funduszów 
Zjednoczenia, a między niemi §300 
dla Domu Polskiego Emigracyjnego 
w Brooklynie i §100 dla^górnika J. 
Hoppy, w Scranton, Par1

Teraz przyszła na porządek dzien
ny sprawa „W iary i Ojczyzny” . 
Wbrew przewidywaniom, wywołała 
ona tylko krótką dyskusyę. Zdecy
dowano, iż „W iara i Ojczyzna” po
zostanie i nadal organem Zjedno
czenia, ale prenumerata jej nie bę
dzie przymusową.. . .

Dalej uchwalono, iż następny Sejm 
Zjednoczenia odbędzie się w Chica
go, podczas wystawy w roku przy
szłym. 1 ,

Powzięto jeszcze wiele innych 
ważnych rezolucyj.

Wieczorem odbyło się w Opera 
House wielkie zebranie publiczne, 
na którem przemawiało wymownie
paru mówców. _

Jutro rano odbędą się wybory u
rzędników. Posiedzenie sejmowe 
rozpoczęte zostanie w tym celu o 
godz. 9 rano. Około południa Sejm 
napewno będzie zamknięty.

Większość delegatów, a głównie 
delegaci z Chicago opuszczają Ma
nistee jutro o czwartej m. 45 po po
łudniu. Niektórzy udają się na wy
cieczkę do Milwaukee.

Oprócz posiedzeń sejmowych było 
także drugie posiednie Stowarzysze
nia księży. Kapłani mówili wiele o 
Domu emigracyjnym. Obrani zo
stali: ks. Raszkiewicz z Otis prezy
dentem i ks. Szukalski z Beaver 
Dam sekretarzem i kasyerem. Na
stępny Zjazd odbędzie się w Buffalo 
w końcu listopada.

Jeszcze parę wiadomości z Sejmu.
Dzień drugi.

(Otrzymane przez pocztę).

Manistee, Mich., 24 sierpnia. —

W uzupełnieniu telegramu posyłam 
wam jeszcze parę szczegółów o prze
mowie przewiel. biskupa Richtera z 
Grand Rapids.

Biskup Richter mówił o potrzebie 
towarzystw wzajemnej pomocy. Po
lacy przyszl do Ameryki później od 
innych, 6ą j iszczę ubodzy, powinni 
więc łączyć się, by zapewnić byt 
swym rodzinom. Polacy jako naród 
są katolikaińi i kiedyś będą poważ
nym elementem w Ameryce, powin
ni więc pracować i rozwijać sig. Bi
skup życzył Polakom wszelkich po
myślności.
' Na mowę tę odpowiedział p. Kioł- 
bassa i przedstawił położenie Pola
ków pod wsaystkiemi trzema zabora
mi, objaśniając, że tam nie mają 
sposobu nabywania oświaty. Tem 
uniewinniał zaburzenia parafialne po 
parafiach polskich w Ameryce. Da
lej pan K. publicznie protestował 
przeciw oszczerstwom rzucanym na 
księży, a szczególnie na OO. Zmar
twychwstańców. Mówił, że “ Kuryer 
Polski” z Milwaukee jest bez wiary' 
i da się kupić każdemu.

Telegramy z Europy.
CHOLERA W EUROPIE.

Groźne wiadomości ze wszystkich stron.

Zaraza \ii drodze do Ameryki.

H amburg, 25 sierpnia. — Chole
ra na porządku dziennym.. .. Dziś 
były tutaj 172 nowe wypadki chole
ry i 69 śmi< rei. Wyjazd 900 emi
grantów do N. Yorku został wstrzy
many. Tr:;y wypadki cholery i je
dna śmierć nastąpiły w pułku pie
choty, stoją :ym tu chwilowo. Wszel
kie zabawy publiczne z powodu cho
lery zawiesi ono. Wstrzymaną także 
została koniunikacya bezpośrednia 
wagonami sypialnemi z Berlina do 
Hamburga. Prof. Koch odjechał do 
Berlina. ■

Berlin , 25 sierpnia. — Zarządzo
no tu ścisłą inspekcyę pasażerów na 
wszystkich pociągach kolejowych 
przybywających z Zachodu, a głów
nie z Hamburga i Kolonii. Na jed
nym z pociągów znaleziono człowie
ka, widocznie chorego na cholerę; 
oddano go do szpitala. Wczoraj 
zmarła także jedna kobieta Na gieł
dzie ruch nadzwyczaj słaby.

A ntwerpia, 25 sierpnia. — Wia
domość o wybuchu cholery zrobiła 
tu wielkie wrażenie. Sprawdzono, że 
zachorowali pierwsi robotnicy por
towi, pierwsze wypadki zakończone 
zostały pra wie natychmiast śmiercią.

Londyn. 25 sierpnia. — Gazeta 
,,Lancet“ przepowiada ukazanie się 
lada cbwihi cholery w Anglii.

•Paryż, 25 sierpnia.—Sprawdzono 
urzędownit, że cholera panuje epi
demicznie 1 utaj, w Hawrze i Rouen. 
W Panilla(| zaraza ukazała się na po
kładzie okrętu „Saint Andre14 idą
cego z Hawru. Wczoraj w Hawrze 
było 28 wypadków cholery i wiele 
śmierci. W ciągu sierpnia po dziś 
dzień ogółem liczba wypadków cho
lery w Hawrze wynosiła 365 i 104 
śmierci.

W iedeó, 25 sierpnia.—W obawie 
cholery zarządzone zostały najener- 
giczniejsze środki zapobiegawcze. 
480 lekarzy oświadczyło swą goto
wość niesienia pomocy w razie 
wybuchu epidemii.

EUROPA ZA CLEYELANDEM.

Opinia dziennikarzy paryzkich o kan
dydatach na prezydentów Stanów 

Zjednoczonych.

P aryż, 2 5 sierpnia. — Przedsta
wiciel „Associated Press”  w Pary
żu odwiedził redakeye główniejszych 
pism z prośbą o odpowiedź na 
zapytanie: Z którym z dwóch prezy
dentów sympatyzuje b raneya i Eu
ropa, z Clei elandem czy też Harri- 
sonem?

Otóż w odpowiedzi na to pytanie 
prawie wszyscy wybitni dziennika
rze oświadczyli się za Clevelandem. 
Oto niektóre ze szczegółowych odpo
wiedzi:

P. Guillame z „Temps” twierdzi: 
„Ostatnia administracya Clevelanda

była tak uczciwa i dobra, że mamy 
szczerą nadzieję, iź będzie on zwy
cięzcą obecnie. Jego tendeneya do 
wolnego handlu i liberalnej polityki 
zagranicznej zyskała mu wielu przy
jaciół w Europie.

Redaktor gazety „Gaulois” od
rzekł, iż mało dba o to, kto będzie 
wybrany, llarrison czy Clevełand. 
Obaj politycznie będą patrzyli inte
resów tylko swojego państwa.

Redaktor „Gil Blasa” oświadczył, 
iż jego sympatye są za Clevelandem, 
jako więcej liberalnym. Rzekł on: 
„Ameryka dała zły przykład pro- 
tekeyonizmu Europie prawemMcKin- 
leyTa; teraz niech da dobry przykład 
ideami wolnego handlu Clevelanda” .

P. Riconz „Soir” jest zdania, że: 
„idee protekeyonizmu żywione przez 
prez. Harrisona zyskały mu wielu 
nieprzyjaciół w Europie i Europa 
naturalnie pragnie wyboru Cleve- 
landa” .

Wreszcie odpowiedź redaktora 
„Petit Journal” jest następująca: 
„Z politycznego punktu widzenia, 
Francya niema powodu staw'ać po 
stronie jednej lub drugiej partyi; z 
punktu widzenia handlowego Fran
cya sympatyzuje zp. Clevelandem” .

Jak wiadomo, już poprzednio wie
le gazet angielskich i niemieckich 
oświadczyło się także za Clevelan- 
dem.

Burza w Anglii.

Londyn 25 sierpnia.— Wczoraj 
w całej południowej Anglii szalała 
straszna burza, która zrządziła wszę
dzie wielkie szkody.

Wiele osób zostało zabitych przez 
pioruny. Tak samo pioruny zabiły 
wiele bydła.

W wielu miejscach drogi po bu
rzy przedstawiały się, jak szerokie 
strumienie. . . .  Północna część mia
sta Bristolu znajduje się pod wodą.

Francuzi wDaliomeyu.

P aryż, 25 sierpnia.— Donoszą tu 
z Acra, iż francuzka wyprawa wo
jenna, która, wyruszyła na zdobycie 
miasta Abomey w państwie Daho- 
meyu, składa się z 160 ludzi artyle- 
ryi morskiej z 6ciu armatami, z 136 
ludzi piechoty morskiej, 750 żołnie 
rzy senegalskich i 360 sprzymierzeń
ców krajowych. Nadto oczekiwanem 
jest lada chwila przybycie legjonu 
zagranicznego, złożonego z 1000 lu
dzi europejskiej piechoty i 200 ludzi 
konnicy. Atak na Abomey nastąpi 
dopiero po połączeniu się tych sił.

Moskale — napastnikami w Afganistanie.

Londyn, 25 sierpnia. — Z Simli, 
w Indyacb, donoszą, iż rząd indyj
ski otrzymał kopię raportu złożone
go do Petersburga przez puł. Janowa
0 ostatnich walkach w Afganistanie. 
Pułkownik Janów pisze, że Afgań- 
czycy zaatakowali pierwsi Rosyan i 
że ci ostatni zaczęli strzelać w obro
nie własnej. Jest to kłamstwo.- E
mir Afganistanu we własnem spra
wozdanie podaje, że Moskale otoczy
li dokoła obóz Afgańczyków i byli 
napastnikami. Emir raz jeszcze żą
da pomocy Anglii przeciw Moska
lom.

ISKIERKI TELEGRAFICZNE Z ZA OCEANU

W iedeó . — W całej Galicyi pa
nuje niesłychane gorąco. Wiele o
sób padło od udaru słonecznego.

Londyn. — Prof. Huxley, Jesse 
Collins i inni nowo mianowani tajni 
radcy królowej udali się według od
wiecznego zwyczaju do Osborne do
królowej dla----  ucałowania jej
rączek.

P aryż. — Z Buenos Ayres dono
szą, iż rezygnacya prezydenta Ar
gentyny, Pellegriniego, jest nieuni
knioną.

R zym.—Kard., Ledochowski wy
dał nowe pismo do biskupów ame
rykańskich, żądające porozumienia
1 ustalenia stałych zasad w sprawie 
szkół.

L ondyn.—Wielkie zainteresowa
nie w sferach politycznych wywołała 
odbyta dziś elekeya w NewCastle, 
gdzie Morley musi być ponownie

wybrany, aby utrzymać urząd sekre
tarza Irlandyi. Rezultat jeszcze 
niewiadomy.

Berlin . — Caprivi już za przy
kładem cesarza oświadczył się prze
ciw skróceniu służby wojskowej r 
3-ch na dwa lata. Istna. . . .  chorą
giewka na dachu!

P aryż. — Wczoraj była gwałto
wna burza z deszczem. Ulicami 
płynęły całe potoki wody; mnóstwo 
piwnic-zostało zalanych.

B erlin . — Socyaliści odkryli na
dużycia w gazecie „Muenchener11 
organie swej partyi w Bawaryi. De
putowany Dietz został wyznaczony 
przez partyę do sprawdzenia ra
chunków.

R zym. — Stolica apostolska zaj
muje się obecnie sprawą b. ks. Mc. 
Glyuna z New Yorku. Bardzo być 
może, iż sprawa zostanie roztrzy- 
gnięta w duchu dla niego po
myślnym.

Telegramy Krajowe.
Cholera w- drodze do Ameryki-

N ew York, 25 sierpnia. — Wła
dze tutejsze zarządziły jak ener
giczniejsze środki przeciw możebno- 
ści wybuchu cholery. . . .  Okręt 
„Italia” , który przybył dziś ze 
Szczecina z 82 pasażerami trzeciej 
klasy (w tej liczbie 20 z Rosyi) zo' 
stał poddany najsurowszej inspekcyi, 
przyczem okazało się, że cholery na 
nim niema.. . .  Wskutek tego pasa
żerowie zostali wypuszczeni na ląd, 
po jak najskrupulatniejszej dezin- 
fekcyi wszystkich należących do nich 
przedmiotów. J utro prawdopodobnie 
przybywa „La Touraine” , na po
kładzie której podług telegramu 
konsula amerykańskiego z Hawru, 
mają się znajdować chorzy na cho
lerę .. .. Pasażerowie „LaTouraine” 
zostaną wysadzeni na Swineburne 
Island i tam będą poddani dłuższej 
obserwacyi.

NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI

— Niedaleko Athens, Ga. wąż 
grzechotnik ukąsił czworo dzieci far
mera Wilsona. Wszystko czworo 
zmarło prawie natychmiast. . . .

_ W New Yorku właściciel
“ boardinghausu” Reid uzyskał wy
rok na bogatego fabrykanta pianin 
Benta na §9778. Suma ta przedsta
wia należność za “ board” o d r ... .. 
1861.

— Miss Gertie Carmo, żeglarka
powietrzna, która wczoraj puszczała 
się balonem na wystawie w Detroit, 
została strąconą z trapezu pod balo
nem przez wichurę — i zabitą na 
miejscu. . . .  *
_ W Indianabolis, Ind. skończy

ła się konweneya listonoszów. Pos
tanowili żądać wyrównania swych 
pensy j.
_ Z Philadelpbii donoszą ©zapo

wiadającym się wielkim strajku te
legrafistów. •

W West Asłmlle, N. Cl pożar 
zniszczył pierwszorzędny Hotel Bel- 
mont. Szkody dochodzą do §100.000. 
W hotelu było 175 gości, z których 
wielu, ażeby się uratować, musiało 
wyskakiwać przez okDa.. . .
_Z Philadelpbii donoszą, iż zna

komity adwokat Daniel Dougherty 
znajduje się na łożu śmierci.

— W pobliżu Sand Beach, Mich.
parowiec „Coffińberry” wpadł na 
skały___Załogę i pasażerów urato
wano. Sutek jest zgubiony.
_ U republikanów źle;. . .  Po

dobno w Komitecie narodowym za
szły takie nieporozumienia, że trzeba 
będzie wybrać nowego prezydenta.
_Z New Yorku donoszą, iż kom

panie okrętowe postanowiły nie 
sprzedawać t. z. „prepaid tickets” 
dla osób, pochodzących z Idotknię 
tych cholera miejscowości Ęuropy.

. — — — ------- i
0 młodym doktorze;

Rozmawiają o nim dwaj przyja
ciele:

— Czy już ma pacyentów?
— Jeszcze nie . . . .  Ale już zapuś

cił brodę i nosi złote okulary.

Wiadomości Miejskie.
IV Sprawie Pr Itestu.

Dziś wieczorem o g. 8-ej w lo
kalu p.n. 137 naMonroe ul. odbędzie 
się żebranie Ligi demokratycznej 
polskiej. Przedmiotem narad ma 
być uchwalenie protestu przeciw po
miń: ęciu Polaków ną osUtniej kon- 
wencyi. Protest taki powinien być 
uchwalony w imię naszej godności... 
Wszyscy delegaci do Ligi obowiąza
ni się stawić na mityng.

Zawiadomienie.

Posiedzenie Klubu politycznego 
im Puławskiego lOej wardy odbę: 
dzie się w sobotę dnia 27go b. m. o 
godz. 8mej wieczorem w Hali M. 
Porożyńskiego róg 1,7tej i Lincoln 
ul. Ponieważ będą przedstawione 
ważne sprawy, a na posiedzeniu ma
ją być obecni aldermanowie lOtej 
wardy, przeto uprasza się o jak naj
liczniejsze zgromadzenie.

I g. MoazYrisKi, Sekr.
’ , , 1 

Drobne wiadomości.
• fi

* Wczoraj na Dmsion ul. mały
chłopiec nazwiskiem} Heine, jadąc 
wózkiem zaprzężonym w wielkiego 
psa, wypadł z wózka, złamał nogę i 
odniósł ciężkie uszkodzenia----

* Znaleźli się jacyś amatorewie, 
którzy chcą, ażeby w Chicago :am- 
knięte były w niedziel ęj. . . .  teatry i 
miejsca zabawy. Jeszcze czego. . . .

* Żonobójca Głowacki został od
dany pod sąd kryminalny bez moż
ności zwolnienia za kaucyą. *

* Demokratyczna “ StaatsZlg”  i
republikańska “ Tribune” twierdzą, 
że Polacy zostali stanowczo pokrzyw
dzeni przez Ajryszów1 podczas ostat
niej konwencyi----  I

* Edward Juberg, pracujący w fa
bryce żelaznej „Dauehy” na Illinois 
ul. został wczoraj zabity na mi jjscu' 
wskutek pęknięcia koła od masiyny.

* „Jury” coronera w sprawie 
śmierci 12-letniego chłopca Zdro- 
jeńskiego, który spadł w otwór ele
watora, uznała winę kompanii, po
siadającej elewator, która nie urzą
dziła ochronnych k ra tek .... Choć 
raz nareszcie! * I

* Piknik Tow. “ Po onia” w tę nie
dzielę na rzecz pomnika Kościuszki 
zapowiada się świetni e. Trzynaście 
towarzystw polskich jedno czeskie 
bierze w nim udział in corpore.

* Cholera była już faz w Chicago 
w r. 1866. W ciągu miesięcy sierp
nia, września i października zmarło 
wtedy na ową chorobę 998 osób.

* Pastor protestancki Fairchild 
dostał piękny spadek w sumie 500 
pezos po jakimś nieznanym mu Hi
szpanie . . . .  Szczęśliw lec!

* W. Karrs, chłopiec 17-letni, 
spadł z trzeciego piętra przy rogu 
30ej ul. i Michigan ave. Nieszczę
śliwy złamał obie nogi;.. . .

v Dziesięcioletni chłopiec Nelson 
zmarł wczoraj w szpitalu na wodo- 
wstręt w okropnych męczarniach. . .

* Zabity znów został przez kolej 
Charles Cavanaugh.

* “ Sokoły” polskie z Wojciecho
wa biorą udział w niedzielnym pik
niku Tow. “ Polonia” .

* Ch. Cluding utopił się wczoraj 
w jeziorze wskutek wywrócenia się 
łodzi.

* Dziś wieczorem w hali ob. Wizy 
posiedzenie Klubu demokratycznego 
16 wardy im. Puławskiego.

ISKIERKI ELEKTRYCZNE.
------ H  . .

. . . .Ubodzy w tem pa szczęśliwi, 
że jeśli mają przyjaciół, to — praw
dziwych.

....C zterej najwięksi lekarze na 
świecie są: praca, dyei a, spoczynek 
w odpowiednim czasie i spokój u
mysłu.

. . . .  Kto drwi ze wszystkich, tego 
wszyscy — nienawidzi:.

....Ojczyzna — t)  gorejąca po
chodnia, która świecić nam powinna 
zawsze, jakkolwiek bylibyśmy od 
niej zdała.

Polacy w Ameryce.
Biblioteka polska w Dnlut i.

D ulutii. Minn., 25 sierpnia. — 
Polonia nasza z i kłada tu obecn ie bi
bliotekę. Za dwa tygodnie aos tanie 
tak biblioteka jak i czytelń; a tw o
rzoną dla użytku publiczni) ści. O
prócz książek Caytelnia posilidić bę
dzie także główniejsze cza iopisraa 
polsko-ameryka iskie i pols cie kra
jowe. Bibliotekarzem został obrai.y 
p. Antoni Grabarkiewicz. Polor ii  ̂
tutejszej należy- oddać uznanie za 
dążność do oświaty.

K orespondent.

Dziecko polskie porwane przez Fi dy mina.

M iladore,W  s.25sierpnia — Nip- _d 
zwykłą sensacyę wywofiło porwanie 
dziecka farmerowi polskiemu Mar
cinowi Walickiemu, zamiesi kalema 
w Eau Plain, w po w. Portage, o 6 
mil żtąd. Jestt a siedmioletnia dzie
wczynka. Porwanie nastąpiło w nie
dzielę po południu. Pani Wolicka 
widziała włóczącego się dokoła do
mu Indyanina, wyszła więc, ahypa- 
szukać i zawoła: męża. Córeczkę 
zotawiła w domu. Gd;’ wr(ciła,nie 
znalazła dziewczynki. Dziecko s osta
ło widocznie porwane przez Indy i- 
nina. Dotąd niema o niem żiidn ij 
wiadomości.... Rodzice rozpacza-
i%- _ j ' i

Barwa KRZYCząoA.
— Jakże ci się podoba moja nowa

suknia? i 'i
— Za bardzo rrzycząca.
— Ależ to barwa błęsitu aiejba.
— Właśnie: jest krzycząco.. . .  w 

niebogłosy.
• — ■ ■ ""

Ostatnie Telegramy.
Straszny wypadek w kopalni.

150 ludzi ofiara.
---------- ! I -'•"=«

Londyn, 26 sierpnia, — W ko
palni Aberkenfig niedaleko Bred- 
gend w Walii miał dziś miejsce stra
szny wypadek. Wskutek e tsplozyi 
gazów 150 górników zostało zawalo
nych w kopalni. Wszyscy nie wąt- -
pliwie utracili :;ycie. Rozpacz r>- i 
dżin niesłychani i.

Cholera przyjechała do Anglii.

Londyn, 26 sierpnia. — ICkple -a S
przyjechała do Anglii___ N a p i -
rowcu „Gemma” z Hamburga, ktp- . 
ry przybył do Gravesend, b do parę 
wypadków cholery. Dwie ponęty 
umarły na pokładzie. Wieś! ta wy
wołała ogromne wrażenie w Londy- ■ 
nie.

r , m % -:J
Cholera] w Hawrze. •

P aryż, 20 sierpnia.- - W Hawrze 
było wczoraj 28 nowyci wypadków 
cholery i 10 śmierci.

------- ------------
Zabnrzenia robotnicze we Francyi

P aryż, 26 sierpnia.—W miastecz 
ku górniczem Lievin wybuchły 
gwałtowne zaburzenia robotniczt. ]
Robotnicy francizcy napadli nade* ;
my górników sprowadzbnycŁ z Bel - i
gii, rozbili im okna i nii zczylj sprz^ |  
ty . . . .  Policya nie mogła nic zro> £
bić przeciw nim — i poradź ła be - |
gijczykom, aby się wynosili do Bel-

giL I
Morley wybrany ponownie

Londyn, 26sierpnia.,—John Moi- r|j
ley, sekretarz stinu dla Irlandyi, z<« |
stał obrany ponownie w New Caśtle. -j 
Miał 12.983 głoi ów przjeciw 11.341 y 
głosom swego przeciwnika.

Cholera i|r Hainborgn.

Hamburg, 26 sierpni i. — Wcza- ,V| 
raj było 800 wypadków cho ery w J  
Hamburgu; zmarło 140 osób.

Protest propagandy.

R zym, 26 sierpnia. — Kougfega- a
cya Propagandy wystąpiła przez po- a
średnictwo rządi. francuzkiego z pro- -M 
testem do rządu angielskiego prze- 'a
ci w zamknięciu szkół katolickich 
Manitoba, w Kanadzie.


