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g ł o s y  o b c e
\V SPR \>V1K BUDOWY POMNIKA DLA KO.

, ' ŚCIUS/KI.

Jen. Miles i Adlai E. Stevenson piszą do 
ilu Kom bnilowy.

Komitet budowy pomnika dla Ko
śc iu sz k i  nie traci czasu, przeciwnie 
stara się rzecz cala wszelkiemi środ
kami posuwać naprzód. Miedzy in- 
nemi przedsięwziął on ostatnio obu
dzić szersze dla sprawy zaintereso
wanie pośród amerykańskiego ogółu 
i w tvm celu rozesłał do znakomit
szych przedstawicieli amerykańskie
go społeczeństwa okólniki, zawiada
miające o rozpoczętem przez siebie 
dziele.

lizecz ta nie pozostała bez rezulta
tów.

W odpowiedzi na swe okólniki 
Kom. budowy otrzymał już sporo li
stów, wyrażających gorącą dla spra
wy sympatyę. Podajemy tu, korzy
stając z łaskawej względności komi
tetu, dwa z tych listów, nadesłane 
przez osobistości tak wybitne, jak 
jenerał-major armii Stanów Zjedno
czonych Nelson F. Miles i Adlai E. 
Stevenson.

List jen. Miles brzmi, jak nastę
puje:

,,Do Stowarzyszenia Budowy Po
mnika Kościuszki.

Panowie i Współobywatele!—Po
między jaśniejącemi nazwiskami na
szej wojny rewolucyjnej, żadne nie 
posiada piękniejszego i trwalszego 
blasku aniżeli imię Kościuszki. Go 
racy podziw i cześć każdego Amery
kanina jak również i polskiego pa- 
tryoty będzie zawsze największym i 
najtrwalszym dlań pomnikiem. Słu- 
sznern jest, ażeby w tern mieście, 
gdzie zamieszkuje tak wieltrjego ro
daków. Polaków-Amerykanów, sta
nął pomnik utrwalony w bronzie dla 
uczczenia wysokich zasług tego wiel
kiego żołnierza i patryoty dwóch 
lądów.

A jak był ściśle identyfikowany z 
Washingtonem w tej wielkiej walce
0 swobodę, tak będą ich imio
na połączone razem w czci i  uczu
ciach wszystkich, którzy oceniają i 
korzystają z dobrodziejstw, dla urze
czywistnienia których tak wiele 
zdziałały ich przykład, poświęcenie
1 zdolności. .

Przedsięwzięcie jest szlachetne i 
ożywione duchem dobra ogólnego. 
Powinno ono zyskać serdeczne po
parcie wszystkich tych, którzy ko
chają swobodę na całym święcie.

Z poważaniem
Nelson P- Miles.

Jenerał Major Armii S. Zjed” .
Drugi list otrzymany od przyszłe

go wice-prezydenta Stanów Zjedno
czonych p. Adlai E. Stevensona z 
Bloomington, brzmi, jak następuje:

„Wielrn. Pan E. Z. Brodowski. 
Prezydent Stów. Budowy Pomnika 
dla Kościuszki.

, ,Drogi Panie!
Przeczytałem z przyjemnością list 

pański co do projektowanego po
mnika w jednym z parków' ra. Chi
cago dla patryoty-żołnierza Tade
usza Kościuszko.

Zbytecznem jest zapewniać Pana, 
że przy wznoszeniu tego pomnika 
Stowarzyszenie wasze mieć będzie za 
sobą sympatyę' i współudział całej 
Ameryki.

Stanowisko Tad. Kościuszki jest 
utrwalone w historyi. Jego imię żyć 
bedzie przez wszystkie wieki, jako 

I imię męża,: który umiał działać i u
mierać dla swobody. Szczególniej 
Amerykanom jest drogą pamięć mę
żnego cudzoziemca, który w naszej 
godzinie niebezpieczeństwa przybył 
stoczyć bój wolności za nas.

je<ro imię i chwała są częścią cen
nego spadku ludu, który miłuje 
swobodę.

Z głębokim poważaniem 
A . E. Stevenson“.

Jak widzimy, obcy,Amerykanie, z 
‘ | zapałem witają myśl wzniesienia po

mnika Kościuszce tu w Chicago — i 
obiecują do jej wykonania przyłożyć 
dłoń. W obec tego z jakąż energją 
my sami powinniśmy się przykła
dać do wykonania tego wielkiego 
dzieła!___ Jakże wyraźnym w obec

• - • .
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tych szlachetnych słów nasz obowią
zek! . . . .  Powinniśmy zespolić wszy
stkie siły, dowieść ofiarnością na cel 
tak szlachetny, że istotnie jesteśmy 
synami Polski. W rocznicę bitwy 
pod Racławicami pomnik Kościu
szki powinien stanąć!. . . .

POŚWIĘCENIE
kościoła polskiego św. Mi

chała Archanioła
w Śimth Chicago.

Pomimo niepogody mnóstwo Pola
ków obecnych na uroczystości.

Wczoraj po ppłudniu odbyło się 
uroczyste poświęcenie drugiego pol
skiego kościoła w South Chicago w 
miejscowości zwanej „Warszawą” .

Świątynia znajduje się pod we
zwaniem św. Michała Archanioła, a 
proboszczem tej polskiej parafii jest 
ks. Adolf Nowicki.

Nowy kościół wzniesiony, jak 
wiadomo, przez znanego kontrakto- 
ra polskiego p. P. Ratkowskiego, 
jest pięknym, murowanym budyn- 
kiem.Na dole mieści szkołę, na pier- 
wszem piętrze właściwą świątynię. 
Budowa gmachu kosztować ma od 
35 do 40 tys. doi.

Na zewnątrz kościół jest już cał
kowicie wykończony. Wewnątrz 
znajduje się dotąd tylko jeden wielki 
ołtarz; w następstwie zbudowane zo
staną jeszcze dwa ołtarze.

Wczoraj świątynia była wspa
niale przystrojona w kwiaty i gir
landy.

Pomimo deszczu tysiące ludu pol
skiego były na poświęceniu. W pro
cesji brały udział To w. św. Michała 
Archanioła, św. Wincentego a Pau
lo, św. Józefata, Bractwo Różańco
we, Legion św. Józefa, Jana III So
bieskiego, Rycerze Najśw. Maryi 
Panny i Rycerze św. Kazimierza z 
South Chicago, nadto Krakusi i U
łani z Chicago. Obecne byty oprócz 
tego towarzystwa innych narodowo
ści. Tow. polskie1 św. Andrzeja z 
Hammond, Ilia. przysłało delegata 
w osobie p. A. Stachowicza.

Z kapłanów polskich oprócz pro
boszcza miejscowego byli obecni 
księża Gordon i Stefan z par. św. 
Stanisława w Chicago, ks. Jan Ra- 
dziejewski, proboszcz par. św. Woj
ciecha oraz ks. Wojtalewicz z Ham
mond, lud.

Oprócz tego .znajdowało się wielu 
wybitnych gości, jak pp. Dunikow
ski, Kiołbassa, .1. Smulski, superin- 
tendent „Illinios Steel Works” p. 
Mathias, -.Ideriuan llowell i inni.

Ceremonii poświęcenia kościoła 
dopełnił uajprzew. ks. arcybiskup 
Feehan, który też prowadził na czele 
procesję w kościele.

Kazanie wypowiedział ks. Gordon, 
który, wychodząc ze słów „Dziś 
stało się błogosławieństwo temu do
mowi” , zaznaczył z radością wznie
sienie jeszcze jednej świątyni pol
skiej, powstałej pracą rąk naszych 
na tej oddalonej ziemi i nawoływał 
do zgody, jedności i pracy dla dobra 
wiary i narodowości.

Uroczystość była bardzo piękna i 
pełna powagi.

i -------- ---- --------
Ojcowie wielkich lodzi.

. . . .  Ojciec znakomitego rzeźbia
rza duńskiego Thorwaldsena był cie
ślą okrętowym.

....F ilo zo f francuzki Rouseau 
miał ojca zegarmistrza; tak samo 
malarz włoski Tintoretto.

. . . .  Cesarz rzymski Maksymian 
był synem prostego żołnierza.

___OjcemFranklina był mydlarz.
. . . .  Wielki mówca grecki Demo- 

stenes miał ojca kowala.
. . . .  Marszałek francifzki Souchet. 

był synem robotnika w przędzalni 
jedwabiu.

. . . .  Sir Robert Peel., jeden z 
najznakomitszych mężów stanu w 
Anglii miał ojca wj*robnika.

. . . .  Defoe, autor,, Robinsona Cru
soe” , był synem rzeźnika.

. . . . .  Ojciec podróżnika Livingsto-
ne’a był maszynistą.

* Chcesz być rzetelnym? Płać za 
T e l e g r a f .

■ . \--f. ■ •' i •. -
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Telegramy z Europy.
Uroczystości w (lenni.

----------  I
G e n u a , 11 września, -j— Dalszy 

i ciąg uroczystości na cześć Kolumba 
jest prawdziwie świetny.

Król, królowa i członkowie rodziny 
królewskiej razem z członkami gabi
netu byli obecni na wspaniałej ludo
wej zabawie i balu, które miały miej
sce w zamku Raggio w Cornigliano.

Zamek odznaczał się świetną dekó- 
racyą i był wspaniale uiluminowany.

Dwa tysięce gości było obecnych 
na balu. W tej liczbie znajdowali się 
przedstawiciele wszystkich państw 
cudzoziemskich i dowódcy okrętów 
wojennych, znajdujących ęię w por
cie Genui.

Król i królowa byli witani z nie
słychanym zapałem. Bal otworzył 
książę Tuiynu.

Kolizya okrętów na Oceanfe.

Gorszych następstw niema...
T .Londyn, 11 września. — Parowiec 

oceanowy z linii Cuuarda „Servia” 
pod kapitanem Dutton przybył tu 
dziś rano z New Yorku.

Kapitan złożył raport, iż w dniu 
Cgo września o godzinie 3iej rano 
podczas mgły ,.Servii”  starła się z 
okrętem żaglowym „Uridaunted” 
płynącym z Anglii do New Yorku.

Szczęściem szybkość „Servia” w 
chwili kolizyibyła niezbyt wielka,-a 
danie kontrpary zmniejszyło ją je
szcze o tyle, że starcie nie tuiało gor
szych następstw.

Oba okręty pozostały prawie zu
pełnie nieuszkodzone.

W obawie cholery.

Berlin 11 września. — Teodor 
Derschel, właściciel domu, popełnił 
onegdaj potrójne morderstwo w oba-. 
wie cholery.. . Zastrzelił swą żonę, 
córkę, a potem siebie. W pozosta
wionym liście pisze, że woli śmierć, 
niż tortury choroby.

Niezwykła eksplozya.
--------—

P aryż, 11 września. —•: Butelka 
kolodyum eksplodowała dziś w pra
cowni fotograficznej położonej przy 
ul. Buffon.

Rezultat wybuchu był fatalny'.
Zabici zostali: fotograf, jego dwo

je dzieci, i pomocnik fotografa. Pięć 
osób, będących w zakładzie, a w tej 
liczbie żona fotografa, odniosła cię
żkie uszkodzenia.

ISKIERKI TELEGRAFICZNE ZZA OCEANU.

P aryż. — W sobotę zachorowały 
na cholerę 52 osoby, zmarł 30 osób.

Beri.in . —  Ces. Wilhelm udzie 
lił audyencyi panu W. Steinway z 
New Yorku — i twierdził, że pra
wdopodobnie przybędzie na wysta
wę do Chicago.

Lont)\'n. — Sekretarz spraw we
wnętrznych Asquith zamierza złago
dzić karę meżobójczyni pani May- 
brik, o to wskutek przedstawienia 
królowej. .

H awk. — W sobotę było tylko 8 
nowych wypadków cholery i 5 
śmierci.

L ondyn. — Tutejsza izba handlo
wa ofiarowała kapitanowi amerykań
skiego okrętu panu A. G. Ropes zło
ty zegarek za uratowanie załogi an
gielskiego statku „Glanpery” ; dwaj 
starsi majtkowie amerykańskiego o
krętu otrzymali złote, pozostała osa
da srebrne medale.

Stuttgart. — W Czarnym Lesie 
Spadł śnieg.

B eri.in. — Na pokładzie statku 
rzecznego przybyłego z Hamburga 
zmarło na cholerę trzech mężczyzn i 
jedna kobieta. Było to o parę mil 
<j»d stolicy. i -

P eszt. — Zmarła tu kobjieta, któ
ra pracowała przy wyładowywaniu 
przybyłych z Hamburga rzemieni.

Londyn. — Parowiec „Ems” z 
linii bremeńskiej wyjechał dziś z 
Southampton z 118 pasażerami pier
wszej i 275 drugiej klasy, , Podró
żnych trzeciej klasy linia berneńska 
nie przymuje^

. j

P etersburg. — W sobotę w ca
łej Rosyi zachorowało na nowo na 
cholerę 2837 osób, umarło zaś 1869 
osób.

WiEDEii. — W pobliżu Toblach 
w' Tyrolu, zwiedzając góry spadł w 
przepaść i zabił się reżyser opery 
dworskiej zeStutgartu F. Schuettky.

Bkursella. — Rząd belgijski nie 
zgadza się, ażeby międzynarodowa 
konferencya monetarna odbyła się w 
Brukselli.

Londyn. — Ciągłe desscze zrzą
dziły wielką szkodę w zasiewach w 
Iriandyi. Ziemniaki zupełnie prawie 
przepadły. Obawiają się głodu.

---- -— * » ---------

Telegramy Krajowe.
Cholera w kwarantannie.

N ew' York, 11 września.— Szcze
gółowa lista podróżnych zmarłych 
na pokładzie “ Scandii” podczas jej 
przejazdu wykazuje, że w liczbie 
ofiar cholery niema Polaków.

Zmarli są przeważnie Niemcy; w 
liczbie ich znajduje się także kilku 
żydów polskich i rosyjskich. Nazwis
ka ich są: Iludesa Fudicka, Meriana 
Lewin, Abram Malinow, Lethel Mir
ski, Chaskel Nisulsohn.

Nadto z pasażerów “ Scandii” 
zmarło jeszcze trzech na Swiuburne 
Island, dwóch wczoraj, jeden dziś. 
Wreszcie 24 osoby są chore, lub pod 
obserwacyą; wr tej liczbie znajduje 
się^lO-letni M. Białkowski, Polak 
oraz dwie małe żydówki polskie Mał- 
ka Mil ska i Marya Jałowicz.

Dziś przybyłe z Francyi i Anglii 
okręty nie mają cholery na po
kładzie.

Pasażerowie pierwszej klasy z 
“Normannii”  będą przeniesieni 

.na Fire Island, pomimo protestu 
mieszkańców sąsiedniego Babylonu
L. I.

” Sandy Ilook zostanie także odda
ne do rozprządzenia władz kwaran
tannowych.

NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI.

— W Albany, N. Y. dziś w no
cy wybuchnął gwałtowny pożar. 
Płomienie objęły drukarnię pań
stwową, a potem dwa hotele. Szko
da dosięga pół miljona. Pożar się 
szerzy dalej. .

— W bież. miesiącu jeszcze zo
stanie spuszczony na wodę nowy o
kręt wojenny amerykański „Cin- 
cinati” . • •

— Z Bostonu douoszą o strasznym 
wypadku kolejowym, jaki miał miej
sce niedaleko New Cambridge, 
Mass. Dziewięć osób zostało zabi
tych; 34 jest ciężko rannych.

— Do Washingtonu z Victoria, 
B. C. donoszą, że okręt wojenny ro
syjski znów bezprawnie pochwycił 8 
statków poławiających foki. W tej 
liczbie są dwa statki amerykańskie. 
A Ameryka milczy?!.. ..

— W Attica, Ind. zmarł na wo-
dowstręt A. Roley, który był ugry
ziony przez wściekłego psa jeszcze 
d. 20 grudnia r. z. Od tego czasu 
nie objawiał on wcale oznak choro
by. ' .

— W San AngelOj Tex. pani Tay
lor, która zamordowała rzucającego 
na nią liczne oszczerstwa potwarcę 
J. L. Wilsona, została uniewinniona 
przez sąd.

— W Ilomestead, P a . rozeszła 
się pogłoska, że fabryka ma być wy
rzucona w powietrze przez dynamit.

__W Tacorna, Wash. pani Scott
bogata wdowa oskarża niejakiego
M. T. Warda o to, że ją zahypno- 
tyzował — i oszukał na 82.C00.

— Z McAllister, jl. T . donoszą, 
że banda jakichś nieznanych jeźdź
ców wpadła do rezerwacyi indyjskiej 
i zamordowała 4ch Indyan “ Chock- 
taw” . Powód napadu niewiadomy. 
W okolicy istnieje wielkie wzburze
nie.

Odpowiedzi od Redakcji.

„ K uryerowi P olskiemu”  w M il
waukee. — Istotnie coś popsuło się. 
Ale nie w Chicago, lecz w Milwau
kee. Popsuło się w . . .  mózgu i żół
ci redaktora waszego pisma.

Wiadomości Miejskie.
DlklGI WYSTĘP PANI MODRZEJEW

SK IEJ.

„Jadwiga1* obrazek dramatyczny p. S. Za-
h a jk ie w ic z a .

Drugi występ pani Heleny Mo
drzejewskiej był jeszcze świetniej
szy, jeśli to możebne, aniżeli pier
wszy.

„Jadwiga, królowa Lechitów”, 
piękny obrazek dramatyczny na hi
storycznym tle, specyalnie na to 
przedstawienie przez p. S. Zahajkie- 
wicza napisany, dał sposobność na
szej artystce rozwinąć w roli tytuło
wej prawdziwie królewskie skarby 
talentu. . .

Treścią obrazku jest walka, jaką 
toczyła królowa Jadwiga między 
własnem sercem a obowiązkiem 
chrześciańskim, który jej nakazywał 
zaślubić niemal dzikiego księcia li
tewskiego Jagiełłę, aby razem z nim 
na wiarę Chrystusową nawrócić cały 
jego lud. Mimo wszystkie ponęty 
miłości obowiązek zwycięża. Jadwi
ga czyni poświęcenie z uczuć osobi- 
ttych — i związkiem swym z Ja
giełłą otwiera jedną z najświetniej
szych kart naszych dziejów.

Rola Jadwigi jest wysoce drama
tyczną. Pani Modrzejewska ode
grała ją z potęgą, szlachetnością i 
uczuciem. Niektóre ze scen, szcze
gólniej scena ostatnia drugiego ak
tu, porywały słuchaczów — i wyci
skały im na oczy łzy. . . .  Zapał wi
dzów był niesłychany, sala trzęsła 
się od oklasków.

Jakkolwiek wobec takich wyżyn 
talentu otoczenie amatorów z konie
czności musiało zblednąć, przyznać 
musimy, że nie raziło ono bynaj
mniej, lecz przeciwnie w czci dla 
dla sztuki dostMjało się, o ile mo
żna, do posągowych konturów głó
wnej" postaci 1 .j.. Rzecz tak, jak by
ła wystawiona, robiła wrażenie pię
kne i harmonijne.

Wszyscy amatorzy grali dobrze. 
Niepodobieństwem jednak nie za
znaczyć, że niektórzy, jak pani Kwa- 
sigroch, pp. Jóźwiakowski i Zahaj- 
kiewicz przekroczyli miarę zwy
kłych amatorskich zdolności i od
tworzyli swe role, jak — skończeni 
artyści.

Piękne chóry, wspaniała scenerya, 
wreszcie żywy obraz, przedstawia
jący Jagiełłę i Jadwigę na tronie w 
otoczeniu dworu —uzupełniały świe
tną całość.

Przedstawienie wczorajsze było 
istotnie — ucztą artystyczną.

Nisszczęśliwy wypadek.

Nieszczęśliwy wypadek spotkał 
synaob. Chlebik, zam. pod nr. 36 
naSloanul. 12letni ten chłopiec 
przypadkowo dostał się pod pociąg 
towarowy na Sloan. Odniósł on tak 
ciężkie uszkodzenia w nogę lewą, że 
zawezwani drowie Janczewski, Kos
sakowski i Strryżewski wnieśli, że 
amputacya jest niezbędną. Opera- 
cyę wykonali w niedzielę rano; cho
ry ma się dobrze.

Pożar w South Chicago.

W piekarni Antoniego Staśkiewi- 
cza przy 84ej ul. i Superior ave. wy
niknął nocy wczorajszej nad ranem 
gwałtowny pożar. Ogień od zbyt roz
palonego pieca zajął drewnianą ścia
nę i następnie zniszczył cały prawie 
front domu. Szkoda dochodzi do 
$2500. Nad piekarnią mieszkał Wa
wrzyniec Maloński z eona. Ponieśli 
oni szkodę w spalonych meblach na 
$400.

Drobne wiadomości.

* Zapowiedziane na wczoraj posie
dzenie Pilskiej Ligi Demokratycznej 
nie przyszło do skutku, ponieważ... 
prawie nikt nie stawił się na takowe.

* W polskiej parafii w Parku So
bieskiego zostanie założone Towa
rzystwo rycerskie.

* Policyant P. Gormanson ze sta-
cyi East Chicago ave. uratował 
wczoraj nieznanego człowieka, toną
cego w jezior,e. .

'  . ■

* Polka niewiadomego naiwisku 
została w sobotę przejechana przez 
kolej na Blackliawk ul. Pociąjprze-

| ciął ją literaluie na p ó ł.. . .  1
* Na cmentarzu Waldbeim przy

stąpiono do budowy pomni ca dis 
straconych anarchistów. Pomnik bę 
dzie inaugurowany podczas wystawy,

* W nocy z soboty na niedzielę 
nieznani złodzieje dobrali się do ka-. 
sy ogniotrwałej w ofisie „United 
States Loan Association” , wyła 
mali drzwiczki kasy i skradli • >ieni%- 
dze i papiery, znajdujące się we 
wnątrz.

* Kółko dramatyczne na Wojcie
chowie urządza wkrótce teatr. Bę
dzie odegraną wesoła komedy i Fre 
dry: „Pan Jowjalski” .

•Sprytnym oszustem jest W. E. 
Scott, siedzący obecnie w kczie ar 
Chicago. Sprzedał on jakiemuś nai
wnemu kapitaliście z Evanst< n ko
palnię złota, która nigdy nie 6tnia- 
ła. Zarobił za swój spryt- - S 000C.

*Ch. Jones, zam. pod nr 13 ! 
na Wells ul. spadł wczpraj z wago
nu kolei linowej pod platformę — i 
odniósł bardzo ciężkie uszkod cenią. 
Prawdopodobnie ich nie przeżyje!

* W sobotę piorun, ctóry uierzył 
w dom pod nr. 922 na 27-ej ulicy, 
zrządził ciężkie uszkoi zenia dwom 
chłopconl J . i G. Shai e. Prawdo
podobnie obaj um rą.. .

* Wszystkim polakom po ecamy 
skład towarów łokciowych p. S. . . 
Szczecba pod nuraeren 729 Milwau
kee ave. Popierajcie r >daka!j.. ..

* Pan T. J. Wikaiyasz (2852-
2854 Archer av.) ma n ij wspanialsi y 
skład krawiecki na Soi ith Side. Do
staniesz tam kapeluszy i wszystkich 
rzeczy do ubioru męsk: ego. Taniość

Niszczą mu robi Tę----

Pat, Irlandczyk, poskedł pierwszy 
raz do roboty w kamieniołamacli. 
Wieczorem po powroc e mówi z )- 
burzeniem do żony:

— Więcej nie pójdę do takiej ro
boty!

— Dla czego?
__ Tam niema żadnej sprawiedli

wości ___ Całe rano męczyłem s ę
nad świadrowaniem dziur w ku- 
mieniu, a tamci potem przyszli, na
sypali prochu w dziury i . . . .  zni
szczyli całą moją robotę!!

U  BAI.wiERZA.

Facet ma ostrzyżone" włosy. Ba 1- 
•wierz pyta: • •

■— Czy pana i ogolić?. . . .
— Daj pan pokój . . . .  Ja i tak 

jestem—goły. . . .

ŁAGOD/ąCA okoliczność- 

(W sądzie.)
Sędzia. Oskarżony, dlaczego rzu

ciłeś żonie w głowę szklanką?
Oskarżony. Przepraszam pana p j- 

dziego, ale czy pan sędzia zna mo; ą 
żonę? " 1

— Nie, nie mam przyjemności.
— A to szkoda! bo pan sędzia nie 

pytałby mnie, dla czego rzuciłem- 
szklanką, ale zapytałby raczej, dla
czego nie rzuciłem całą butelką.

Ostatnie Telegramy.
Jeszcze'okręt z cholerą.

! ----------  . _
New York, 12 w rześnia.^ Di.

Walser, który zwiedzał dopiero co 
przybyły z Cherbourga parowiec 
francuzki “ La Champagne” , twiei- 
dzi, żc u jednego z palaczy znalaz: 
stanowcze objawy' cholery azyatyc 
kiej. Rzecz postanowiono zbadał 
bliżej.

Dna okręty zwolnione z kwarantanny.

New York, 12 września. — Pa
rowce “ Ces. Wilhelm” i “ Colum
bia” zostały zwolnione z kwarantan
ny- _____ ________

•‘Fajf’ zakończony śmiercią-

Londyn, 12go września. — W 
Northampton odbył się “ fajt” po
między niejakimi Claysonem i Lan- 
gley. Ten ostatni został tak strasz
nie pobity, że w godzinę zmarł.

' ' ' •


