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Poezye—  poi lityczne.
I

Lcs widać na Prusaków 
Uwziął się zaciekle:

Tak im w pigknej Afryce 
Gorąco, jak w piekle.

Gniotą różne choroby 
Fatalności, burze,

A czarni wypisują 
Traktaty n a .. . . skórze.

- II
Bismarck tyle głupstw naplótł w ciągu 

swej podróży,
Drwiąc sobie z Caprivego, rządu i policyi 
Że aż Tyras, pies jego nie mógł słuchać 

dłużej
.1 względem swego p an a .... stanął w 0- 

pozycyi.
III

Anglia z Fruncyą bardzo czule 
Robią sobie oko,

Bowiem jednej jak i drugiej 
Chodzi o Marokko.

Więc z czułości tych wypływa 
Na przyszłość nauka:

Że tu pewnie w owej sprawie 
Ktoś___kogoś oszuka.

Z  P O L i S K I .
Dwa wypadki kolejowe.

Z Bziua w Królestwie piszą: W 
żadnym roku nie było na kolei dą
browskiej tyle wypadków, ile jest w 
tym roku. I znowu oto pociąg pasa
żerski nr. 2-gi, na wiorście 36-ej, 
Bzin — Iwangrod, najechał w dzień 
biały na 16-letnią dziewczynę, spę
dzającą z plantu krowę. Gdy zatrzy
mano pociąg, znaleziono dziewczynę 
już prawie pod ostatniemi wagonami 
z potłuczoną głową i prawą ręką. 

* Następnego dnia między Jastrzębiem 
i Raaomiem zdarzył się wypadek in
nego rodzaju. Jakiś pastuszek pasł 
konia obok plantu, lecz widocznie 
snem zmorzony przywiązał linkę od 
konia do nogi i sam położył się spać. 
Gdy pociąg towarowy, wjeżdżając 
na łuk, dał sygnał, koń się przestra
szył i, jak szalony, pobiegł z chłop
cem wzdłuż szyn----  Na szczęście
niedługo to trwało, linka pękła bo
wiem i chłopiec uratował swoje ży
cie!

' Tajemnicza zbrodnia.

'  W Warszawie w ty eh dniach zos
tała popełniona tajemnicza zbrodnia. 
Wprost ulicy Czerniakowskiej zau
ważano przy samym brzegu w Wiśle 
zwłoki jakiegoś człowieka. Po wy
dobyciu zwłok okazało się, że to nie
jest topielec___Człowiek, jak
świadczy okręcony około szyi.sznur, 
był poprzednio uduszony. W ubra
niu ofiary nic nie znaleziono, coby 
mogło naprowadzić na ślad osobis
tości zamordowanego. Liczy on oko
ło 30-tu lat wieku. Został widocznie 
znienacka napadnięty przez rzucenie 
sznura na kształt amerykańskiego 
lassd i, gdy już był uduszony,wrzu- 
eony do wody. . . .  Śledztwo nie wy
kryło: kto jest zamordowany i przez 
kogo została spełniona zbrodnia.

. ... - Małoletni strzelec.

We wsi Augustówek, pod Wila
nowem w Królestwie dziesięcioletni 
Jan Burzyński, wziąwszy z domu ci
chaczem fuzję, poszedł polować na 
wrony. Celował zaś tak dobrze, iż za 
pierwszym zaraz wystrzałem trafił...

w rękę o rok od siebie starszego Sta
nisława Rybackiego, który odniósł 
ciężkie uszkodzenie. Matkę młodo
cianego Strzelca, za brak dozoru nad 
dzieckiem, pociągnięto do odpowie
dzialności. Słusznie!. . . .

m • » -
Straszny wypadek.

Okropny wypadek zdarzył się we 
wsi Lulińcacb, w powiecie Winni
ckim na Podolu. W chacie włościa
nina Woźniaka pozostała tylko 18- 
letnia siostra, idyotka, i 2-letnia 
córka, reszta domowników wyszła w 
pole. Kiedy powrócili, oczom ich 
przedstawił się okropny w idok ,... 
Oto idyotka dzieckę udusiła, poczem 
powiesiła się sama la drzwiach.

DROBNE ECHA.

W  P o z n a n iu  z okna mieszkania 
na czwartem piętrze wypadł na ulicę 
czeladnik krawiecki Wesołek i po
tłukł się tak strasznie, że wkrótce 
zmarł..........

R a d a  miejska m. Poznania uchwa
liła wydatkować 70.000 marek na 
wybudowanie pralni i kuchni paro
wej oraz zakładu d jzinfekcyjnego w 
lazarecie miejskim.

ZwiązEK kół śpiewackich w W. 
Księztwie Poznańskiem zoBtał już u
tworzony.

G m in a  „Ostrowite Trzemeszne” 
w Poznańskiem została znów prze
chrzczona przez Szwabów na „Ostro- 
wingen” . A więc niemczenie pol
skich nazw trwa bez przerwy. . . .

K o lej żelazna pomiędzy Mogil
nem a Strzelnem zt stała ukończona. 
Pociągi zaczną kursować od 1 paź
dziernika.

W W a r s z a w ie  powstało pierwsze 
wielkie przedsiębiorstwo przewozo
we na Wiśle. Założone z kapitałem 
100.000 rubli, utrzymywać ono bę
dzie całą flotylę berlinek na Wiśle 
w celu przewozu różnych towarów.

W W a r s z a w ie  :;marł Józef Goe- 
belt, znakomity wiolonczelista, in
spektor orkiestry teatrów rządo
wych.

W P o z n a n iu  w y d a n a  z o sta ła  po  
p u larn a  b ro szu rk a  t, 0  c h o ltr z e  ’ ,z a 

w ie ra ją c a  cen n e  w sk a zó w k i, ja k  

strzed z  s ię  zarazy.

W  M o k r o n iu  pod Pszczyną od
kryty został przez policyę warsztat 
do fałszowania pieniędzy oraz znale
ziono formy i podrobione monety.

W Zebrzydowicach pod Kalwa- 
ryą umarł włościan n Łojek, liczący 
lat 118. Do ostatiieh chwil cieszył 
się najlepszem zdrowiem.

W ogrodzie Szei mera pod Pozna
niem odbyła się w ;ych dniach pię
kna zabawa na rzecz prywatnej na
uki języka polskiego w Jeżycach. 
Dochód bardzo znaczny.

W K atow icach  imarł hutnik An
toni Oleś, dobry Pólak patryota, za
stępca Związku wzajemnej pomocy 
dla górników górno-szlązkich.

----- m • — ---
POLACY NA OBCZYŹNIE.

J W Linz, w górnej Austryi, na 
wiecu katolików ąustryackich ks. 
rektor uniwersytetu krakowskiego 
dr. Chotkowski wygłosił piękny wy
kład o święceniu niedziel i świąt. 
Wykład przyjęto z zapałem.

|  Pani Zofia z Kijzesińskich Tuch- 
mańska, wdowa, pochodząca z Su
wałk, po ukończeniu studyów na u
niwersytecie w Dublinie, otrzymała 
stopień doktora u;.uk fizyko-mate- 
matycznych.

J Hr. Leon Mysłowski poluje o
becnie z powodzeniem na tygrysy w 
Indyach angielskich, w okolicach 
Bombayu. W ciągu dwóch miesięcy 
zabił sześć tygrysów.

Odpowiedzi od Redakcyi.

, , K u r y e r o w i“  w  M il w a u k e e . —  
Nie dla uczynienia przyjemności pa
nom, lecz w imię prawdy i wskutek 
wyjaśnienia, łaskawie udzielonego 
nam przez p. Kiołbissę, chętnie i z 
przyjemnością zaziaezamy, że p. 
Kiołbassa na sejmie nie mówił nic 
imiennie o ,,Kurycrze“ , lecz tylko 
o „pewnych pismach“ które są bez 
wiary i dadzą się 1 każdemu kupió. 
Ton wzmianki panów w tej sprawie 
może być usprawiedliwiony chyba... 
rozdrażnieniem nerwowem z pow odu 
rezultatu ostatniego; Sejmu. W ka
żdym razie co do łaskawych insyn- 
nacyj o „łowieniu ryb“ , musieliście 
ioh panowie już dużo w mętnej wo
dzie nałapać, skoro tak szybko i ob
cesowo każdego o tjo posądzacie. . .

1 1 .
W iadomości Miejskie.

------  5  I .
Przyjęcie dra. Dunikowskiegojw Chicago.

Dr. Emil Habdank Dunikowski 
przybywa do, Chicago stanowczo ju
tro o g. 7 m. 50 rano. Wiadomość
0 tern otrzymaną została od mego 
samego z Detroit wkutek odniesienia 
się doń wydelegowanych yr tym celu 
przez grono dzienmkarży p. W. 
Smulskiego i redaktora <‘1 'elegrafu’ ’. 
Wczoraj w lokalu p. Smulskiego ze
brało się dla narady nad sprawą przy
jęcia dra D. grono dóennikarzy 
tutejszych. Uchwalili oni zaprosić 
do udziału w powitaniu fez dra. D. 
na kolei kilku wybitniejszych tu
tejszych obywateli. Sądzimy, jż ta
kowi zaproszenie przyjmą i że jutro 
powita sz. delegata kraju dość li
czna gromadka. . . .  O dalszem przy
jęciu dra D. postanowił»nem zosta
nie po porozumieniu się z nim.

Polak oskarżony o usiłował te zabójstwa.

Wczoraj detektyw Dały z kolei 
St. Paul aresztował dwóch ludzi M. 
W. Granta i Polaka Wojciecba Ja- 
meckiego, pracujących na tejże ko
lei. Są oni oskarżeni o :o, że usiło
wali zamordować George’a Du Lee, 
stróża nocnego na tejże kolei. Za
mach miał miejsce w składach kole
jowych przy ul. Weed.j Dwaj na
pastnicy rzucili się na Du Lee i 0- 
kropnie go pobili. . . .  Stróż poznał 
w nich Granta i Jameckiego. Na
pad uczyniony został zapewne przez 
zemstę, gdyż Du Lee był przyczyną 
oddalenia kilku robotników podej
rzanych o kradzież towarów.

Drobne wiadomości.
* W Chicago, jak wykazuje o

statni spis szkolny, samieszkuje 
1.400 Chińczyków.

* Aresztowaną została wczoraj na 
ulicy obłąkana kobieta. Twierdzi 
ona, że jej mężem jest senator Mor- 
rison z Washingtonu, a niekiedy na 
żywa się żoną prezydenta Harriso- 
na. . . .  Rzeczywiste jej nazwisko 
niewiadome.

* Aż z San Francisco przywiezio
no tu wczoraj klerka St ittmattera, 
który skradł jednej z tutejszych 
kompanii ubezpieczeń $10 tysięcy i 
uciekł. Nie na wiele mu się to przy-
M......

* Pani H. Modrzejewska da nie
jedno przedstawienie, jak wczoraj 
donosiliśmy przez omyłkę, lecz — 
dwa. W niedzielę d. września 
grać będzie w; „ChłopacL arystok ra
tach “ , d. 11 września w nowej sztu
ce p. Zahajkiewicza „Jad wiga“ . O
ba przedstawienia w buli na Bra- 
dtey. ^

* P. Jan Sherman, Pola k, otrzyma 
na pewno nominacyę na komisarza 
powiatowego na tykiecie Republikań
skim. Brawo republikanie!. . . .

* Ob. Jan Kadowski otrzymał po
zwolenie na budowę domu trzypię
trowego p. n. 145 na Cleąver ul. ko
sztem $4.700.

* Anna Prucha, której pobicie 
przez sąsiadkę było powodem samo
bójstwa ojca Jana Pruchy, wystąpi
ła do sądu przeciw tejże sąsiadce 
Katarzynie Ilolpucb o $f 000 szkód
1 strat z tego powodu.

* Zofia Panicka żąda sądowego 
rozwodu z mężem G. Panickim. Po
wodem żądania — okrucieństwo mę
ża.

* Proboczsz parafii św. Kazimierza 
ks. Fr. Kroll jest niebezpiecznie cho
ry . . . .

* Dwie dwunastoletnią dziewczy
ny Alicy’a Mack i IdaBe *ry zostały 
ciężko poparzone w domu p. n. 339 
na S. Desplaines ul. wskutek eksplo- 
zyi pieca gaznlinowego.

* J. W. Hart, trumniarz, zam. p. 
nr. 538 na Wabash ave, chciał sobie 
odebrać życie z powodu, że jego żo
na poszła do teatru z . . . k nnym męż
czyzną. Samobójcę zdołano uratować.

* Pan T. J. Wikaryaez (2852— 
2854 Archer av.) ma najwspanialszy 
skład krawiecki na South Side. Do
staniesz tam kapeluszy i wszystkich

, rzeczy do ubioru męskiego. Taniość 
i eleganeya!

N a wsi.
---------- ,,, ;— No, kumie, pogódźjra się. . . .  

nie miejta do mnie żalu, zem waszej 
krowie nogę przetrącił, ale kiej mi 
w owsie dużą szkodę zrobiła.
_Ano i wy kumie nie miejta do

mnie złości, że wam oko wybiłem, 
ale kiej skaradnie skrzywdziliście 
moje krówsko.. . .

... ' • ■ . '..........

CZESI W TATRACH.
Z Zakopanego piszą co następuje:
“ Polsko-czeska wzajemność daje 

niekiedy piękne owoce. Oto klub 
czeskich turystów, istniejący w Pra
dze dopiero od lat trzech, postano
wił “ w odwet za zeszłoroczne odwie
dziny kochanych przyjaciół pol
skich” przedsięwziąć w tym roku 
klubową wycieczkę do Krakowa, 
Wieliczki i w Tatry.

Jednym z ich głównych etapów 
był pobyt w Zakopanem. Tu zawią
zał sie na miejscu komitet, który 
wziął sobie za zadanie przyjąć gości 
uroczyście i uprzyjemnić im pobyt, 
ile możności.

W środę dnia 10 sierpnia o godzi
nie 8 wieczorem przybyli turyści 
czescy do Zakopanego. Zajechali 
przed dworzec Towarzystwa tatrzań
skiego, gdzie obok bardzo licznie 
zgromadzonej publiczności, oczeki
wał ich cały komitet. Przy wystrza
łach z moździerzów i dźwiękach pie
śni “ Kde domovmój”  wysiedli z fur 
w liczbie 35 (7 pań), i weszli do sali 
kasynowej, powitani okrzykami.“ na 
zdar” i odpowiedniemi przemówie
niami. Krótka wieczerza zakończyła 
dzień pierwszy.

Nazajutrz czesi zwiedzali szkołę 
snycerską. Tak całość jak szczegóły 
bardzo korzystne na Czechach zrobi
ły wrażenie. Z szkoły udali się na 
cmentarz, gdzie złożyli na grobie dr. 
Chałubińskiego wieniec metalowy, 
na szarfach którego widniał napis: 
“ Ladumilowi a dobrodeji Tater — 
klub ceskych turistu w Praze” . (Fi
lantropowi i dobroczyńcy Tatr — 
klub czeskich turystów w Pradze). 
Wieniec ten został następnie do mu
zeum dr. Tytusa Chałubińskiego 
przeniesiony.

Z cmentarza Czesi udali się do do
liny Kościeliskiej. Tu u źródeł Du
najca wmurowali metalową tabli
cę z odpowiednim napisem — na u
pamiętnienie swej wycieczki.

Dolina Kościeliska, światłem sło- 
necznem oblana — zrobiła na Cze
chach potężne wrażenie. Słów nie 
mieli na określenie swego zachwytu; 
wszystko było “ carukrasne”  (prze
piękne). — Rozbawieni i rozochoce
ni wrócili do Zakopanego.

Tu w Kasynie odbył się obiad u
roczysty, na którym liczne wznoszo
ne toasty na cześć wzajemności pol
sko-czeskiej. Przybyło kilka telegra
mów z pozdrowieniami.

Tańce góralskie uprzyjemniały 
gościom czeskim obiad, po którym 
Polacy i Czesi udali się do zakładu 
dr. Chramca, do muzeum im. dr. T. 
Chałubińskiego, gdzie wszyscy wpi
sali się do księgi pamiątkowej, na
stępnie zaś do Kuźnic dla zwiedzenia 
zakładu p. hr. Zamojskiej, po któ
rym oprowadzali ich sami gospoda
rze z nadzwyczajną uprzejmością,po
kazując i objaśniając wszystko.... 
Po wzniesieniu okrzyku: “ Sława ro
dzinie Zamojskich!” powrócono do 
Zakopanego i do kasyna na zabawę, 
urządzoną umyślnie na cześć gości 
czeskich.. . . Sala była przepełniona 
Polakami.

W ogóle tak samo Zakopane, jak 
dolina Kościeliska i cała natura 0- 
gromnie się Czechom podobały. . . .  
Szczególniej ujęci byli gościnnością 
i serdecznem przyjęciem, jakie im 
zgotował komitet. Gdziekolwiek 
przejeżdżali, machano chustkami, 
kłaniano się, wołano: „Na zdar!“

Korespondent „Kur. Lwówskie- 
go“  pisze o tej wycieczce: „Pragnę
liśmy ich ugościć jak najlepiej, a 
wiadomo, że my Polacy potrafimy 
to uczynić. Nie popełnię przesady, 
przypuszczając niemal na pewne, że 
to pierwsza wycieczka czeska w Ta
try, ale nie ostatnia. Zachęceni 
przyjadą ci sami po raz drugi, pocią- 
gającinnych za sobą . . .  W ten spo
sób będziemy się bliżej poznawali— 
i lubili... “  Co daj Boże!----

P odczas cholery.

(Rzecz w kuchni warsztatowej).
_O widzita! majstrowa odebrała

mi ogórek: powiada, że dochtory 
nie każą.. .. *

__Jaka mądra! a dochtory każą
na czczo pić wódkę z pieprzem, to 
nam nie daje ani do powąchania!. . .

Przybyłr okręty:

Dó New Yorku: “Corena“ z Bremen, 
,‘Veendam“ z Rolerdamu i “Moravia“ 
z Hamburga.

Do Baltimore: “Lord Londonderry“ 
z Belfast.

Cap Henry (przeszedł): “Kaslsruhe" z 
Bremen do Baltimore.
* ■ -  '

NOTATKI 0 POLAKACH W AMEftYCE.

I W New Yorku ma powstać, jak 
donosi tamtejszy „Knryer“  jeszcze 
jedna gazeta polska p. t. „Ellis 
Island“. To już chyba... żart!

| W Cleveland, O. robotnik Fr. 
Zarębski został przebity na wy
lot rozpalonym drutem. Nie ma 
nadziei, aby został utrzymany przy 
życiu. Biedak ożenił się zaledwo 
przed kilku tygodniami..........

| W Toledo, O. jakiś nieznany 
włóczęga napadł na panią Kusz, żo
nę salonisty w chwili, ■ gdy była sama 
w salonie. Zadał jej kilka ran no
żem — i skradł pięć dolarów z 
szuflady.

|| Parafia polska w Mt. Pleasant, 
Pa. nabyła własny cmentarz, mają
cy 4 akry rozległości.

| W Bay City, Mich. przejechany 
został przez bryczkę 7-letni chłopiec 
J. Laframbowski. Prawdopodbbnie 
umrze........

|| W Pittsburgu ks. Miśkiewicz, 
który powrócił z Europy, zamierza 
założyć nową gazetę polską.

KILKA MYŚLI 0 MAŁŻEŃSTWIE.'

Małżeństwo jest to współka. (Twierdzą 
śledziennicy,

Źe sif w niej oszukują nawzajem 
wspólnicy!.

Małżeństwo jest to węzeł. (Wie to na- 
V wet dziatwa,

Źe rozluźnić ten węzeł jest rzecz bar
dzo łatwa) f

Małżeństwo jest harmonia. (Następcy 
Mozarta- ■

Mówią, że ona tyle, co dyssonans wurta), 
Małżeństwo jest to wojna. (Moitke mó

wi o niej,
Że nigdy w niej nie bywa zawieś: :enia .

broni). ,
Małżeństwo jest to spisek. (Otóż ądre 

słowo,
W istocie jest to spisek n a .. . .  kieszeń 

teściową)!
™ " **

Rozmaitości.
— Tajemnica złoDziEJSKA. Temi 

dniami sądzono w Wiedniu złodziei 
ja kieszonkowego za kradzież kilku
nastu zegarków. . . .  Obwiniony bez 
wahania przyznał się do winy. Pod
czas rozprawy atoli 6pytał go prezes 
trybunału: “ Niech mi obwiniony 
powie, jakim sposobem umiał wy
ciągnąć z kieszeni te zegarki, które 
niemal wszystkie są zaopatrzone w 
tak zwane pierścienie bezpieczeń
stwa, a owe pierścienie istotnie. są 
dobre?” Złodziej milczał, wreszcie 
zarumieniony, odpowiedział: “ Pro
szę wybaczyć panie prezydencie, ale 
t o . . . .  moja tajemnica!”  Audyto- 
ryum parsknęło śmiechem, a proku
rator spytał złodzieja: czy po odzy
skaniu wolności zamierza postarać 
się o patent na swój wynalazek?... 
Zapewne.

— ElektryczijaJ ^ 210131*1̂  ■ W
New Yorku daje przedstawienia nie
jaka miss Nada Reyval, zwani, tan
cerką elektryczną. Występuje ona 
na scenie w stroju, obsypanym arob- 
nemi lampkami elektrycznemi, przy 
pomocy siatki z cienkiego drutli, po
krywającego podłogę, połączonęmi z 
bateryą. Całe ubranie baletnicy osnu
te jest także niewidzialną siatką dru
cianą, łączącą strój głowy jej z po
deszwami pantofelków. Przed roz
poczęciem tańca wszystkie światła 
gasną w teatrze i wtedy to tancerkę 
otacza nagle aureola kolorowyclji pro
myków. Wynalazcą nowości tej jest 
pan Kranner, zarazem impresarjo 
“ tancerki elektrycznej” , którą po 
świecie obwozi.

— PoMYsłowY gracz. Jakiś ku
piec francuzki, przeniósłszy się nie
dawno do Nicei, niebawem zawadził 
też o szulernię Monte Carlo i rów
nież dośó prędko zostawił tam na 
zielonym stole większą część 'ortu- 
ńy. Z rewolwerem w ręku, jako kan
dydat do samobójstwa, poczuł on 
molestować zarząd domu gry, aby 
mu dano “odczepne” na drogę. Za
miast zwykłej w takich razach sumy 
800 franków, zarząd wypłacił mu 
3000 fr. Pieniądze rozeszły cię w 
towarzystwie wesołych niewiast, a 
Francuz ponowił swe groźby, ale bez 
sku tku .... Wtedy zwrócił się do 
księżnej Alicyi Monaco, którą nie 
mogąc znieść myśli o samobójs twie, 
kazała mu wypłacić 20,000 fr. Ope- 
racya ta' powtórzyła się parę razy 
tak, że Francuz odzyskał już c 15,
000 więcej franków aniżeli był stra
cił. W końcu jednak urzędnicy księ
żnej odpowiedzieli mu, iż nić nie 
mają przeciwko temu, aby sol}ie w 
łeb palnął... Ma się rozumieć, nasz 
gracz nie był taki głupi, ażeby to u
czynić!. . . .

A V  ■ a  v  W  ■■

—  Z e g a r  k w ia to w y  .Ogrodnik 
francuzki, p. Debert, wpadł na po
mysł urządzania zegarów na trawni
kach i dywanach gazon owych. Na 
gazonie wykreśla się kofo i wysadza 
się z rozmaitych roślin (godziny ze
garowe. W środku, w wyasfaltowa
nym wyłożonym dole, umieszcza się 
przyrząd zegarowy, puszczany w 
ruch za pomocą motoru wodnego. 
Dwie długie wskazówki druciane lub 
drewniane, przybrane również kwia
tami, wskazują godziny. Natural
nie,^że taki zegar jest jeszcze bardzo 
kosztowny i nie dla każdego przy
stępny. Nowość jednak ma wielkie 
powodzenie i we Francyi zaczyna 
wchodzić )w modę. Pan Debert przy
puszcza, że aparaty zegarów kwiato
wych uda mu się niebawem o tyle u
prościć, iż wystarczy tylko codzien
ne napełnianie dwóch rezerwoarów 
w.odą.

—  L e k a r z e  szpitala obłąkanych 
w Breście we Francyi zduraienii zo-

. stali niedawno, kiedy 1? czasie od
wiedzania chorych przewodniczący 
im naczelny lekarz zakładu nagle po
czął domagać się, aby chorym po
otwierano — czaszki dla przekonania 
się o stanie ich umysłu. L .. Biedny 
lekarz psychiatra sam postradał zmy
sły; umieszczono go w osobnym pa
wilonie i otoczono trosk iwą opieką.

Notatka bibliograficzna.

“ Przeglądu Emigracyjnego’ wy
szedł numer 4 i zawiera: Syberyjska 
emigracya polska — Oi obny dział 
sztuki polskiej na wyst:,wie świato
wej w Chicago napisał Roman Le
wandowski.— Polacy w Brazylii. II. 
w miastach, napisał Antoni Hempel, 
—Przybycie do portów,— Przez ob
ce szkła.— Rozmaitości! — Organi- 
zacye polskie w Ameryde. — Ogło
szenia.

Na wsi.

Rozmawia dziedzic z Iksem:
— Ja panu dobrodziejowi cd po

wiem: Zboża ja się trochę boję kupo
wać, bo nie wiem jaka będzie |cena 
za parę miesięcy. •

— Więc cóż Icek kupisz? — może 
okowitę?

• — Też się boję.
— W takim razie, czegóż się Icek 

u licha nie boisz?
— Żony się nie boję, bo jestem... 

wdowiec.'

Ostatnie Telegramy. *
Powódź w Szkoeyi.

L o n d y n , 31 sierpnia. .— Powódź 
w zachodniej Szkoeyi zrządziła wczo
raj wielkie szkody. Zasiewy na zna
cznej przestrzeni pod wo<|lą; tak sa
mo drogi i niżej położone w sie ... . 
Wiele bydła i owiec utopionych.

5000 ładzi straciło pracę w Wiedniu.
. —:-----r IWiEDEń, 31 sierpnia. — Cesarska

fabryka broni odprawiła 5000 ro
botników. Chcą emigrować do Fran
cyi, Belgii i Ameryki. |

Cholera w ^nglii.
L o n d y n , 31 sierpjnia. — Cholera 

w Londynie istnieje! W szpitalach 
jest już kilku chorjjch; jeden dziś 
rano zmarł. Opiniia jest oburzona, 
że w poniedziałek pbzwolono wylą
dować pasażerom parowca „Pere- 
grine“ z Hamburga. Wnieśli oni 
cholerę w najbardziej za.uduibne 0- 
kolice Lodynu. — Z Dov :r donoszą, 
że tam 3 osoby zachorowuły na cho
lerę, jedna zmarła.

Cholera we Włoszech, i
L o n d y n , 31 sierpnia. - - Z Rzymu 

donoszą, iż w wielu miejsc ach Włoch 
zdarzają się pojedyńczt wypadki 
cholery. Groźniej epidemia się uka
zuje w Neapolu, Wenecy: i Genui.

Cholera zabiła w Rosy i 107047 ludzi.
L o n d y n , 31 sierpnia, -j— Depesze 

z Petersburga donoszą, że po dzień 
22-go sierpńia podług trzędowych 
wykazów w Rosybzmarło na cholerę 
107.647 osób.

____ ----------- :
Co będzie robił (CIeveI md7

N ew  Y o r k , 31 sierpnia.— Gaze
ty tutejsze podają, że Grover Cleve- 
land wkrótce opuści' Buziards Bay i 
uda się do Godin.1 W ńerwszych 
dniach października przybędzip do 
New Yorku i tam będzie mieszkał 
aż do końca elekcji. Niewiadomem 
jest, czy przed wyboram odbędzie 
podróż po niektórych stanach z sze
regiem przemówień pizedwybor- 
ezych. | .
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