
,, ;■ ■ ' ■ |  ■ ■■ ■ ■“TELEGRAFII . f  V ̂  1 .1 T~ V jl 1 )  I A 1 ^EEEErt !
1 1 j  |  j  i ,i j \  7 [ ^  |

No 86. _____ Sobota, dnia 10go Września, 1892 r. — 6 stronnic.________ __________________^ QK ^

SPRAWA POLSKA\.V KONGRESIE POKOJU w  BERLINIE
. *--------

Porus/a ją poseł dr. Lewakowski, popiera 
lir. Brocliocki.

Sprawa polska — jak to już dono
sił telegram przez nas podany we 
właściwym czasie — została poru
szoną na kongresie pokoju, zgroma- 

.dzonym d. 26 sierpnia w Berlinie, w 
Szwajcaryi. Widmo Polski rozdar
tej przed stu laty i odtąd bezlitośnie 
ciemiężonej raz jeszcze wstało przed 
obliczem zgromadzonych przedsta
wicieli ludów — i przypomniało, że 
Polacy istnieją i żadnego ze swych 
praw nie przedawnili.

Jakikolwiek był rezultat tego pod
niesienia naszej sprawy, było ono 
konieczne, jako energiczny głos pro
testu, stanowiący dowdó, że — ży
jemy.

Sprawę naszą poruszył poseł do 
rady państwa w Wiedniu dr. Karol 
Lewakowski.

W wymownych słowach-przedsta
wił on w języku francuskim i angiel
skim rozpaczliwe położenie Polski 
pod zaborem rosyjskim. Mowę swą 
francuską i angielską zakończył o
krzykiem.: „Niech żyje wolna Pol
ska” ! wśród okrzyków znacznej czę
ści uczestników kongresu. Przemó
wienie wywołało wielkie wrażenie, 
a członek kongresu prof. Maineri z 
Rzymu kilka razy podbiegał ku pol
skiemu mówcy i uściskał go serde
cznie.

Bliższe szczegóły w tym przedmio
cie podaje jedna z gazet lwowskich.

Na posiedzeniu kongresu pokojo
wego d. 26 sierpnia przy punkcie 
porządku dziennego „Narodowość” , 
poseł do rady państwa, dr. K. Lewa
kowski, nawiązując do kwestyi pol
skiej, zaproponował utworzenie mię
dzynarodowego sądu rozjemczego. 
Sąd tego rodzaju — twierdził mów
ca — uchwalił był ongi podział Pol
ski i sąd taki musi- w przyszłości zło 
to naprawić!.. . .

W tej chwili przerwał mówcy pre
zydent zgromadzenia, prosząc go, 
aby'sio zechciał trzymać porządku 
obrad, na co Lewakowski zawołał w 
podrażnieniu, że Polacy nigdy nie 
zapomną zrządzonej im krzywdy hi
storycznej i że tu mają o niej prawo 
mówić

Prezes przerwał mu ponownie i w 
sali ^odezwały się głosy żądające zam
knięcia dyskusji. Przedsięwzięte 
skutkiem tego głosowanie wyjkazało 
równość głosów, poczem prezydent
zdecydował, iż mówca ma dalej mó-

.wic.
P. Lewakowski dokończył w kil- 

kbnastu wyrazach, przedstawiając 
położenie Polski i wieczną grozę 
wojenną, która wskutek zbrodni po
litycznej, spełnionej przed stu laty 
na Polsce, wisi dziś nad głową Eu
ropy.

Po nim przemawiał Francuz p. 
Passy, który ostrzegał przed wcią
ganiem kwestyi narodowościowej do 
dyskusyi. Kongres uchwalił wreszcie 
rezolucyą, przekazującą sprawę na
rodowościową komisyi.

Na sobotniem posiedzeniu kon
gresu pokojowego zajmowano się 
sprawą „propagandy idei pokojo
wej” .

1 tu znów poruszoną została spra-
w aP o lsk i. 1 Ir. Szczawiński-Brochocki
przypomniał uczestnikom; że baro
nowa Suttner, (autorka głośnego 
dzieła „Broń do nogi“ ! — Die 
Waffen nieder!“ ) wspomniała w 
swem przemówieniu wstepnem, że 
w Rosy i utworzyło się także towa
rzystwo pokojowe. Utworzenie tego 
Towarzystwa powitać należy z ra
dością, zauważył lir. Brocliocki, po
nieważ Europa najwięcej zagrożoną 
jest od strony Rosji. Hr. Brocho- 
cki zaznaczył krzywdy, które cier
pią Polacy od Rosji, wyjaśnił zna
c z e n i e  sprawy polskiej w polityce eu
ropejskiej — i zakończył zaznacze
niem, że jak na teraz rozstrzygnię
ciem trudnego politycznego położe
nia Europy byłoby jedynie nadanie 
Rosyi konstytucyjnej formy rządów, 
co Polacy już na rzymskim kongre
sie pokojowym sformułowali.

. : : . .

I to przemówienie zostało przyję
te z zapałem. . . .  Sami tylko Fran
cuzi zachowywali się zirnuo. Przed
stawiciele innj'ch narodowości gorą
co oklaskiwali słowa mówcy.

Rozumiemy dobrze, iż wystąpie
nia podobne nie rozstrzygają naszej 
sprawy. Niewątpliwie jednak poma
gają jej. Wprowadzają ją one |na 
porządek dzienny, wysuwają na
przód, czynią przedmiotem dyskusyi 
i wpajają śród ogółu cywilizowane
go przekonanie, że ze sprawą tą nie
rozstrzygniętą i niepokojącą, ludz
kość,jak wyrzut spełnionej zbrodni, 
coś uczynić uależy. . . .  Jednem sło
wem zbliżają one tę historycznie ko
nieczną chwilę, kiedy sprawa nasza 
przejdzie ponownie pod rozstrzyg
nięcie ludów.

To też za energiczne wystąpienia 
na dobro Polski, za odwagę w obec 
pełnych nienawiści spojrzeń i wro
gich głosów naszych nieprzyjaciół, 
słuszne posłowi Lewakowskiemu o
raz hr. Brochockiema należy się u
znanie.. ..  Spełnili oni obowiązek 
i lud polski będzie im za to wdzięcz

ny- [ ______

Telegramy z Europy.UROCZYSTOŚCI KOliuMBOWE W GENUI-
Wielka mauifestaeya francuzko- 

włoska.

Genua, 9 września.— Król ITurn- 
bert i królowa w towarzystwie licz
nego dworu i ministrów zwiedzali 
dziś wystawę Kolumbową.

Ogromne tłumy były obecne doko
ła wystawy i na wystawie— i przyj
mowały królewską parę z zapałem.

Król i królowa oglądali szczegóło
wo amerykański oddział wystawy, a 
następnie byli w oddziale inisyona- 
rzy katolickich, gdzie ich uroczyście 
przyjmował arcybiskup zReggiow  
Calabni.

Wypadkiem dnia była wielka ma- 
nifestacya frattenzko-włoska.

Admirał frąncnzki Reunicr miał 
tego dnia urzędową audj-enęyę i zło
żył królowi llnmbertowi list od pre
zydenta Carnota. Achnirał, jego 
sztab i dowódcy okrętów francuzach 
przybyli w dworskich karetach do 
pałacu, gdzie oddano im honory woj
skowe.

Król z księciem Neapolu, ks. Ge
nui, hr. Turynu i ministrami powi
tał ich, stojąc i uścisnął ich dłonie. 
Po doręczeniu listu przez admirała 
król urzedownie dziękował admira
łowi, jako reprezentantowi prez. 
Carnota, przedstawił go książętom i 
rozmawiał z nim serdecznie.

Oficerowie jrancuzcy, udając się 
do pałacu i powracając, byli witani 
głośnemi okrzykami tłumu. Wołano: 
„Niech żyje Francja!”

Majtek amerykański zabity w Gcnni.

Genua, 9 września* — Majtek a- 
merj-kańskiego okrętu „Newark“, 
przybyłego na uroczystości z powo
du 400letniego jubileuszu Kolumba, 
został tu zabity w bójce.

Udał się ou razem z 9ciu towarzy
szami dla obejrzenia miasta.. ..  Za
bawili zbyt późno w mieście i 
chcieli zanocować. W tym celu uda
li się do jakiegoś zajazdu. Podczas 
targowania się o cenę lokalu, pomię
dzy Keillym a gospodarzem zajazdu 
wynikła kłótnia.

Włocli zakończył utarczkę słowną 
tem, że porwał za rewolwer i strze
lił do Amerykanina. Nieszczęśliwy 
padł na miejscu zabitj'.

Reilly pochodził z Philadelpliii i 
miał rodzinę w Ilarrisburgu, Pa. 
Liczył lat 30.

Wojna z rozbójnikami we Włoszech.

Wielu zbójców pochwjconydh.

Rzym, 9 wrześnią. — Rząd ener
gicznie wziął się (Jo walki z bandy
tami na Sycylii. Jest uadziejla, że 
rozbójnictwn raz położony będzie ko
niec.

Pierwszą rzeczą1 było przywróce
nie ua nowo oddziału gwardyi kon
nej, który poprzednio już uprzątnął 
wyspę ze zbójów.

Istotnie śmiałość bandytów była 
ostatnia czasy uicsłyckaria. Porwali 
oni bar. Spitaleri i jego syna i wzięli 
za nich gruby okup, a później złu- 
pili do szczętu pałac hrabiny Glan- 
ciolo. Samej gotówki jęabrali tam 
300.ooo fr.

Policja zdołała już zaaresztować 
kilka osób podejrzanych o udział w 
tych czynach. . . .  Mięć zy innemi 
uwięziony został kapelan hr. Glan- 
ciolo.

Nadto w ręku władzy są już wszy
scy zbóje, którzy brali udział w por
waniu i morderstwie kupca Billiotti 
za którego nie dostali okupu.

Bunt w więzieniu w Austryi.

W iedeii, 9 września. — W wię
zieniu w Stein, w dolnej Anstryi, 
wybuchnął gwałtowny bunt.

Więźniowie w liczbie trzydziestu 
chcieli się wyrwać na wolność.. . . 
Pokonali oni strażnikowe więzien- 
njrch, pobili naczelnika więzienia na 
śmierć i poranili ciężko jego pomoc
ników.

Jeszcze ch w ila .... i zdołaliby 
umknąć.

Na szczęście przj’było ‘wojsko i u
derzyło na buntowników z bagneta
mi. Bunt został uśmierzony. Ośmiu 
więźniów odniosło śmiertelne rany.

Delegat apostolski do Stanów Zjedno
czonych.

R zym, 9 września.— Ojciec św. 
miauował arcybiskupa Satolli dele
gatem apostolskim do Stanów Zjed
noczonych. Arcybiskup Satolli opuś
ci w tych dniach Rzym i w towarzy
stwie rektora amerykańskiego kole
gium w Rzymie ks. 0 ’Counella uda 
się w objazd wsżj’stkich dycoezyi w 
Ameryce. Mgr. Satolli urodzony w 
r. 1839 w Marciano jest arcybisku
pem od r. tSSSpiważaj.ygo za jednego 
z wybitniejszych i zdolniejszych ka
płanów. Delegat apostolski był już 
raz w Ameryce w r. 1889, kiedy re
prezentował Ojca św. podczas otwąr- 
cia uniwersytetu katolickiego w Wa
shingtonie.

Pierwsze kroki Morleya.

Londyn, 9 września. — Obecność 
nowego sekretarza dlalrlandyi Mor
leya w Dublinie przyniosła już pier

wsze owoce. Uwolnił on z więzienia 
człowieka, skazanego za obrazę sądu 
z powodu zajść przy usuwaniu dzier
żawców. Krok ten wywołał u Irland
czyków wielki zapał.

ISKIERKI TELEGRAFICZNE Z ZA OCEANU.

Beri.in. — Piorun, który padł w 
Dorfen w Bawaryi, spowodował 
dość groźnj' pożar. Spłonęło 16 
domów.

Londyn. — • Organizacye robotni
cze angielskie postanowiły wysłać 
swycb przedstawicieli na wystawę 
do Chicago.

Madryt. — Groźne burze pioru
nowe szalały w wielu miejscach Hi
szpanii. Pioruny zabiły wiele osób. 
Grad uszkodził zasiewy.

Londyn. — Kompania „The Ho- 
use and Land Investment and Trust 
Co” , której prezesem jest J. B. Bal- 

.four, członek parlamentu, zawiesiła 
wypłaty.

R zym. — Sad karny w Perugia 
skazał mordercę biskupa z Foligno, 
niejakiego Poggonio na dożywotnie 
wiezienie.

Londyn. — Majtkowie nie chcą 
pracować na okrętach, udających się 
do Hamburga.

D udlin. — Przybjrły tu z Ham
burga okręt „City of Rotterdam” 
ma ua pokładzie cholerę.

Londyn.—Gladstone pracuje nad 
billem o samorządzie Irlandyi, któ
ry ma być przedstawiony parlamen
towi. Bill ten zapewniać będzie Ir- 
landyi jak najszersze swobody.

Rzym. — Zmarł w wieku lat 81 
jen. Enrico Cialdini, j'eden z naj
dzielniejszych dowódców w wojnie 
1859 r. przeciw Austryi, później 
przez czas dłuższy poseł włoski w 
Paryżu.

- . j
' ■

Hamburg. — Do portu tutejszego 
przybyło wczoraj 19.000 trumien. 
Przydadzą s i ę . . . .

P aryż.—Onegdaj były tu 83 wy
padki cholery i 49 śmierci.

Rzym. — Jenerał Porter, ambasa
dor amerykański w Rzjrmie, ustąpu- 
ie z tego stanowiska.

Londyn. — Z Teheranu, stolicy 
Persyi, donoszą o zaburzeniach z po
wodu cholery. . . .  Tłum napadł na 
więzienie, rozbił je, więźniów znaj
dujących się w niem zwolnił, a stra
żników pozabijał........

P etersburg. — Cholera ukazała 
Bî  w porcie krymskim Kercz.

Londyn. — Z Tokio w Japonii 
donoszą, że i tam było parę wypad
ków cholery.

Telegramy Krajowe.
A_____  I /

ZNÓW OKRĘT Z CHOLERĄ.
(i ■ I —
„Scandia11 przybywa z Hamburga z 981 

immigrantami.

W drodze miała 32 wypadki śmierci.

N ew York, 9 wrzconia. — Dziś o 
godz. 5 m. 30 po południu przybył 
tu nowy okręt, dotknięty cholerą.

Jestto parowiec linii hamburskiej 
„Scandia” z Hamburga pod kapita
nem Kopii.

Wyruszył on z Hamburga 27 sier
pnia, mając na pokładzie 981 emi
grantów, a pasażerów ogółem 1086.

Żółta flaga na maszcie zwiastowała, 
że ma na pokładzie zarazę. Istotnie 
dr. Byron, który udał się na okręt, 
sprawdził, że w ciągu podróży na 
„Scandi” i było 32 wypadków śmier
ci wskutek cholery. Mianowicie 
zmarło w trzeciej klasie 29 ludzi, w 
pierwszej i drugiej trzech, j .

Wszyscy zmarli zostali pogrzeba
ni w morzu.

W chwili przybycia “Scandii” do 
portu było jeszcze 7 ludzi chorych 
na jej pokładzie. Ci zostali odwie
zieni na Swinburne Island, a okręt 
odesłano do kwarantanny. _

Z Hamburga oczekiwane jest w 
tych dniach przybycie jeszcze jedne
go okrętu. Jest to “Bohemia” , któ
ra wyruszyła ztamtąd 31 sierpnia. 
Obawiają się, że i “ Bohemia” przy
wiezie ze sobą cholerę.

W kwarantannie dziś były dwa 
wypadki śmierci na okręcie “ Wyo- 
ming”. Zmarło dwoje dzieci.

Na Swinburne Island zmarł K. 
Blossong, majtek “Normanii” ; za
chorował na nowo znów jeden maj
tek z tegoż okrętu.

Pasażerowie pierwszej i drugiej 
klasy zostaną przeniesieni z .‘.‘Nor
manii” na inny, znpełnie odosobnio
ny okręt.

NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI.

__ Z Albany, N. Y. doąoszą, że
podobno sen. Hill, niedoszły kandy
dat na prezydenta, wkrótce się 
żeni..........

— W Pittsburgu R. J. Godfrey, 
skarbnik stowarzyszenia „Order of 
Solon” przywłaszczył sobie -$ 30.000 
z fnnduszów tejże instytucyi. Sie
dzi teraz w kozie. . . .

__ W New Yorku odbędzie się
wkrótce międzynarodowy szachowy 
tarniej. Pierwsza nagroda będzie $ 
1500, druga $ 1200.
_Z Durango w Meksyku donoszą

o śtniatym rabunku § 10.000 w zło
cie, które transportował pod strażą 
ageut bankowy Celas Martes. Zbój
cy straż i MarteSa zabili, a pjeniądze 
zabrali. . . .

_ Wczoraj obchodzono uroczy
ście w San Francisco 42-letni jubi
leusz przyjęcia Kalifornii do liczby 
stanów północnej Araerjrki.

__W Pittsburgu znany artysta
Garvin w przystępie zazdrości za
strzelił swą ŁO letnią żonę, z którą 
sie pobrał dopiero przed 4-ma dnia
mi. Następnie chciał się sam za
strzelić, ale mu w tem przeszko
dzono.

—,W Kenner, La. tłum wywlókł 
z więzienia murzyna H. Dixona, 
oskarżonego o zamordowanie sędzie
go Long i prawem lynchu — powie
sił go —

' ■' ■: . ' ■

Wiadomości Miejskie.
Wczorajsza burza.

Człowiek zabity od pioruna.

Burza wczorajsza, jakkolwiek 
trwająca bardzo krótko, zrządziła 
jednak dość znaczne szkody... Mię
dzy innemi ofiarą jej padł jeden czło
wiek. Jestto robotnik James Mat- 
son, w którego uderzył piorun pod
czas pracy w składzie drzewa na 
Ashland ave. przy -zece. Mat6on zo
stał zabity na miejscu. Nadto padło 
kilka innjrch piorunów, które spo
wodowały pożary. Szczęściem nie 
było wiatru, ogień zdołano więc 
szybko opanować. Tylko stajnie-dre- 
wniane p. n. 933 na Seminary ave„ 
uderzone od razu dwoma piorunami, 
spłonęły do szczętu.

Z Klubu im. Jana Sobieskiego. 
—

OdWbramy następujące pismo z 
prośbą o umieszczenie: “ Posiedze
nie Klubu polityczno-demokratycz
nego imienia Króla Sobieskiego w 
lOej wardzie odbędzie się w przysz
ły wtorek d. 13go września o godzi
nie 7mej wieczorem w Hali ob. T. 
Kasperskiego, róg !!2ej ul. i Alba
ny ave. Niniejszem zapraszam wszy
stkich Polaków, albowiem ma być 
oznaczony dzień, w którym wszyscy, 
którzy nie posiadaj^ jeszcze papie
rów obywatelskich, takowe mają o
trzymać.

Jan Iłosiński. Sekr.

Mylna pogłoska o cholerze w Chicago.

Dziś rano przybyła do Chicago 
18-letnia emigrantka Szwedka Al
bertyna Larson, i w godzinę po przy
byciu tu umarła___Śmierć jej dala
powód pogłosce, że nieszczęśliwa 
zmarła wskutek cholery. Urząd le
karski jednak stanowczo temu za
przecza i twierdzi, śe śmierć nastą
piła z chorobj- chronicznej, na którą
zmarła cierpiała j uż dawno-----

-------------------------

Drobne wiadomości.

* W South Chicago od Nowego 
Roku ma podobno zącząć wychodzić 
nowy polski tygodnik.

* Jutro drugi występ pani Modrze
jewskiej w bali szkolnej urzy ul. 
Bradley. Grać będzie w dramacie 
“Jadwiga” pióra p. S. Zahajkie- 
wicza.

* Sześcioletni James Flannagan 
został wczoraj przejechany przez ko
lej na 43ej ul. Ma on nogę zmiaż
dżoną.

* Policyant Slattery został oddany 
pod sąd “Grand jury” za postrzele
nie Edwarda Dahoney . . . .  Rezulta
tem odniesionej przez tego ostatnie
go rany była śmierć. Corone r uznał 
że policyant zastrzelił nieszczęśliwe
go bezprawnie. j *’

* Indianina “ Kicking Bear” ,któ
ry pokazując się. w jednem z tutej
szych muzeów wyprawiał parokrot
nie groźne awantury i za to został 
osadzony w Forcie Sheridan, obec
nie zwolniono — i odesłano do in
dyjskiej rezerwacyi.

* Fr. Macienowski otrzymał po
zwolenie na budowę domu dwupię
trowego p- a. 4542 na Pageul. ko
sztem 82.800. I

* Dr. Dunikowski powrócił wczo
raj ze Steyenspoint do Chicago.

* W Springfieldj wczoraj inkorpo- 
rowane zostało Tow. św. Szczepana 
Męczennika. Inkorporatorami są ob. 
Józef Imbierowski, Franc. Janow
ski, August F. Czosnek i inni.

* Nowe pismo, i poświęcone han
dlowi, wydawać będzie p. Lipiński, 
niedawno przybyły z Nowego Yor
ku. Gazeta będzie; rozsyłana,.. dar
mo.

* Z Wilmington, Del. nadesłano 
-na pomnik Kościuszki §10.45.

* Katarzyna Modras wytoczyła 
mężowi swemu Edwardowi Modras 
proces sądowy o rozwód z powodu 
opuszczenia.

* Geo. Legrett, chłopiec włoski, 
wpadł wczoraj do rzeki w pobliżu 
S. Water ul. i utonął. . . .

* W Boston Storę” przytrzj mano
wczoraj 2 złodziejki__Są to młode
i przj’stojne dziewczęta.

* Cieśla Yat.es, pracując pn y bu- 
dowie-domu na Spej ulicy, spidł — 
i ciężko się poranił.

* Piętnastoletni W. Kaban odniósł 
ciężkie uszkodzenia przy pracy w tar
taku na Centre ul. Leczj" się w szpi
talu Braci Aleksyanów.

* Mayor Wasjliburne i naczelnik 
policy i McClaugbry — pogodzili 
s i ę . . . .  Chwała Bogu!

* Wszystkim polakom pole iamy 
skład towarów łojkciowj'<jb p. fi. L 
Szczecha pod numerem 729 Milwau
kee ave. Popierajcie rodaka!. . . .

* Pan T. J. Wikaryasz (2852— 
2854 Archer av.) ma naj wspanialszy 
skład krawiecki na South Side. Do
staniesz tam kapeluszy i wszys ;ki ih 
rzeczy do ubioru męskiego. Taiiość

JEDEN Z OSTATNICH.

Kanut Gorkowski, żołnierz z rokn 1831.

W Paryżu zmarł w tych dnu ch ś. 
p. Kanut Gorkowski, oficer a: ty e- 
ryi wojsk polskich z r. 1831, ozdi- 
biony orderem “Yirtuti milituri” , ( 
inżynier francuzki emeryt, jed m z 
ostatnich weteranów powstania 1831 
roku.

Kanut Gorkawski urodzony w r. 
1810 na Wołyniu, ukończył najpierw 
lyceum w Krzemieńcu, następnie -- 
kształcił się w uniwersytecie wsrszi- 
wskiem. W r. 1831 razem z inijrcii 
porwał za broń i w szlachetnej waloe 
za Ojczyznę zyskał stopień oficirski 
i krzyż za męztwo.

Na eraigracyi, pracował zaszczyt
nie, jako inżynier! Braci kochał - — 
i niósł im pomoc. Nie zapominał ni- J 
gdy, że jest Polakiem. Zarobi ws2y 
sobie ciężką pracą na pewien dosti- 
tek, dzielił się nim z rodakami. Nie 
było zebrania, na którymby ów sta
rzec 82-letni głosr nie zabierał. Nie 
bj ło dobrej sprawy polskiej, do któ
rej by sio dłonią i groszem nie przy
łożył.

Zwłoki weterana i bojownika o 
Polskę złożono na cmentarzu w JV .ont- 
morency pod Paryżem. Nad gro
bem jego ze łzami w oczach przima- 
wiał towarzysz bojow i pracy mi 
gracyjnej zmarlegp, zacny pułk, U: :- 
mowski.

Cześć szlachetnej pamięci jednego 
z ostatnich, Kanuta Gorkowskiego!

Od Redakcji.
------- - • -• * I .

Otrzymaliśmy urzędowe sprawo
zdanie ze Sejmu Zjedu. Pol. R2yn. 
Kat. pod op. M. Boskiej Częstccho- 
wskiej i umieścimj' takowe całkowi
cie w poniedziałkowy^ minerze 
„Telegrafu” .

. _l _ _ • ’

Ostatnie Telegramy.
Nowe wypadki na „Scandii**. ,

; I
N ew York, .10 września. -—Z 

liczby osób, chorych na choler-s na 
„Scandii” zmarły dziś w nocy dyie. 
Zachorowało 11 osób na pokładzie 
„Scandii” .

Cholera w Lublinie.

W a r s z a w a , 10 września.—Z Lu
blina donoszą, że we wtorek >yło 
tara 34 wypadków cholery i 12 wy
padków śmierci. Popłoąh w raie;- 
ście ogromny.

Cholera w Peszcie

Buda-Peszt, 1C wrześi ia— Urzę- 
downie tu ogłoszoi o o ukazani! sity 
azyatyckiej cholery. Byty dwa wy
padki cholery, oba śmiertelne.

Krwawe dzieło warys ta.
______ __ . » .

P royidence, R. I., września —•
W miejscowości ęhepachet zda rzył 
się niezwykły wypadek . . . .  James 
Coney zwaryowai nagle i zadął 
śraierteine rany niejakiemu E. Phei- , 
teplace i jego żoni;. Przez parę go-
dżin pozostawał p -zy nich, bawiąi .
się ich jękami, a potem wysko :zył 
przez okno i ucieki. . . .
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