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Mowa Dr. Karola Lew akow skiego
posła do rady państwa,

|>« francuzku i angielsku ua
keii-resie |Kłkoju w Bernie dnia 26 

sierpnia, 1892.

Gazety krajowe przynoszą nam 
wreszcie całkowity tekst wspaniałej 
mowy, wypowiedzianej w obranie 
praw Polski na kongresie pokoju w 
Bernie przez dra Karola Lewakow- 
skiego.

Żałujemy bardzo, że-brak miejsca 
nie pozwala nam podać tego przemó
wienia w całej jego rozciągłości. 
Nie możemy się jednak wstrzymać 
od przytoczenia wybitniejszych jego 
ustępów, istotnie zasługujących na 
uwagę.

Oto początek mowy dra L. zawie
rający wyjaśnienie, w jakim chara
kterze i w czyjem imieniu mówca 
zabiera głos:
„K oledzy! Ażeby uniknąć wszelkiej 

pomyłki stwierdzam przedewszyst- 
kiem, iż nie występuje w imieniu 
moich kolegów z parlamentu wiedeń
skiego, nie mając do tego mandatu; 
nie posiadam również mandatu dele
gowanego któregokolwiek z • towa
rzystw pokoju, których jestem pro
stym zwolennikiem. Trudno mi tu 
określić w czyjem imieniu dziś prze
mawiam. Pięknieby to brzmiało, 
gdybym mógł ogłosić: oto przema
wiam w imieniu Niemiec albo w i
mieniu Franoyi!

Wielki naród, wielkie państwo, 
potężny głos! A  jednak głos tych, 
w których imieniu przemawiam, 
przez wieki był uważnie słuchany 
przez Niemcy, Francja nieraz wzy
wała go, a Wschód drżał przed tym 
głosem! Dziś czasy się zmieniły — 
nawet w kongresie międzynarodo
wym, potrzeba przyznać, jeszcze 
niekiedy głos ten posiada równe pra
wa, więc wolę wam powiedzieć, iż 
przemawiam w imieniu tych, którzy 
są pozbawieni głosu!“

Dalej dr. Lewakowski zaznaczał, 
iż Polska, jakkolwiek wykreślona z 
liczby państw' wolnych i niezawi
słych, zawsze jest przedstawicielką 
idei wolności, pokoju i miłości— i 
jako taka’gotowa jest z chęcią popie 
rać trudy Kongresu i gotowa praco 
wać dla spraw}' pokoju, z pewnemi 
jednak zastrzeżeniami. Zastrzeżenia 
te polegają na żądaniu zmiany obe
cnego porządku międzynarodowego 
Europy w ten sposób, ażeby był on 
oparty ua prawidłach odwiecznej 
sprawiedliwości i przyrodzonej ludz
kości; zastrzeżenie polegają na tern, 
że Polska ma prawo protestować 
przeciw pogwałceniu tych ogólnych 
idei sprawiedliwości i domagać się 
naprawienia krzywd}' sobie wyrzą
dzonej.

O charakterze, W' jakim Polska 
pragnie wystąpić przed kongres po
koju, tak szlachetnemi i pięknem! 
słowy mówi dr. Lewakowski:

„N ie  obawiajcie się usłyszeć tu 
skargi nad losem, który nam Euro
pa przez sto ,lat przeznaczyła. Nie
nawiści wskutek tych krzywd nie 
czujemy do żadnego narodu, nie 
przeklinamy nawet tych, którzy do 
dziś dają się użyć za pogardy godne 
narzędzie krwawych prześladowań. 
My wszystkich kochamy, uważając 
braterstwo pomiędzy narodami za 
najwyższe przykazanie ludzkości, 
niosąc górą starą polską chorągiew, 
na której stało napisano: „Z a  na
szą i waszą wolność. “

Jeżeli przybyliśmy tutaj brać u
dział w pracach kongresu pokoju, to 
dlatego, ponieważ zasady, głoszone 
przez ten kongres, są właśnie te, 
które my z mlekiem naszych matek 
wyssaliśmy, ponieważ one są też sa
me, które konstytucya nasza ogłosi
ła przed całem stuleciem; ponieważ 
sa one wyciągiem z pieśni Mickiewi
cza, tą biblią którą rozproszona po 
całym świecie emigracya nasza gło
si od wieku. Mam honor przema
wiać w imieniu narodu jednolitego, 
który liczy dwadzieścia kilka milio
nów ludzi, szczyci się dziejami, za- 
pisanemi na kartach historyr przez 
przeszło dziesięć stuleci i świado
mym jest swych zasług wobec Euro
py i cywilizacji-

W iem przeto, że mam prawo prze
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mawiać tutaj z podniesionem czo
łem. Stwierdzam fakt, iż pomimo 
usiłowań pierwszych mężów stanu, 
wykreślenia nas zupełnego z listy lu
dów żyjących —  oto żyjemy! pozo
stajemy odrębnym narodem, wzmo
gliśmy się w liczbie i z generacyi na 
generacyę krwią wfasną świadczy
my, żeśmy się nie wyrzekli naszych 
praw. Z dumą wskazać mogę na to 
stulecie barbarzyńskiego ucisku, wr 
którem ani na chwilę nie zeszliśmy 
z zaszczytnego stanowiska, jakie po
między pierwszemi narodami Euro
py, w nauce, w literaturze i sztu
kach pięknych zawsze zajmowaliś
my. Świadomi jesteśmy, że pomi
mo podziału Polski, naród nasz, we 
wszystkich wypadkach, jakie w cią
gu tego stulecia wstrząsnęły Euro
pą, miał przydzieloną sobie rolę, 
której waga, jakiekolwiek stąd były 
dla nas następstwa, zaciężył’  na 
państwach i narodach. Energia na
rodu naszego nie wygasła— bądźcie 
panowie o to spokojni, a kiedy przyj
dzie chwila, zaważymy znów na >ra- 
dze losów mocarstw i narodów!! —  
Wiedząc to, we własnych siłach szu
kamy środków do obrony praw na
szych i do zdobycia naszej wolności, 
a czynimy to, przejęci wiarą, jaka 
przystoi narodowi chrześcijańskie
mu, iż na tym świecie powstanie je 
szcze inne królestwo, niż panowanie 
siły brutalnej dział, karabinów i dy- 

jt namitu. r
Oświadczamy przeto głośno nara

dom reprezentowanym w tem śwje- 
tnem zgromadzeniu, żeśmy nigdy nie 
przestali uważać podziału Polski za 
niebyły i dla.nas prawnie nie istnie
jący, a to w obliczu Boga i w obliczu 
ustaw', które mocarstwa współcze
sne raczyły uznać za prawro między
narodowa. Oświadczamy, iż prote
stujemy przeciw obecnemu porząd
kowi rzeczy, o ile on dotyczy nasże- 
go położenia międzynarodowego, 
który uważamy za nieprawny, doma
gając się naszych praw przyrodzo
nych, nie podpadających żadnemu 
zadswnieniu. .

Nareszcie w ten sposób formułuje 
dr. Lewakowski nasze w obec kon
gresu stanowisko.

, , Przystępujemy do prac kongreso
wych pod zastrzeżeniem, iż nadal 
zachowujemy wolność w użyciu 
wszystkich środków uznanych przez 
prawo międzynarodowe, jako legal
nych, w wypadkach obrony własnej, 
aż do chwili, kiedy napowrót zdobę
dziemy wolność. “

Następnie mówca zastrzegł się raz 
jeszcze przeciwko tyra członkom 
kongresu, którzy pragnęliby utrwa
lić pokój bez uczynienia zadość spra
wiedliwości i pracę takich nazwał 
wprost—zabawką. Na zakończenie 
zaś życzył gorąco kongresowi osią
gnięcia jego celów, a więc brater
stwa ludów i tryumfu myśli chrze
ścijańskiej i humanitarnej.

Miłość na___wsi.
— Magda ostań moją zoną
Bo cię już mnie przeznaczono.
— Nie chcę ja cię Mateusie,
Bo w złym chodzis kapclusie.
— Pockaj Magda ulrapiona,
Jak cię chycg w swe ramiona,
I jak lunę cię bez kieckę,
Ciśnies myśli te zdradzieckie.. . .
Lunął ci ją z siły całej,
tV smak dziewusze takie wały:
— Ki ej mię bijęs, będę twoją,
Takie rzeczy ci przystoją.
Kioj chłop bije drągiem babę,
Znak, ze syrce ma niesłabe.

(Posiew.)

U czony I k s . . . .

W  bibliotece publicznej Iks zwra
ca się do bibliotekarza:

—  Czy mógłbym pana prosić o 
słownik?

—  Słowniki są w rogu sali, może 
pau sobie wybierze.

—  Kiedy tam niema. . . .
—  Jakto niema? Znajdzie szano

wny pan u nas wszystkie prawie 
słowniki: sanskryt, arabski.. . .

—  Ależ, kiedy mi potrzeba.. . .
. —  O jaki więc panu idzie?
— O możliwie gruby słownik. . . .  

chciałem sobie urządzić wygodniej
sze siedzenie.

Telegramy z Europy.
SENSACYJNE SAMOBÓJSTWO W MONACO.

------------  i
Nieznany gracz popełnia samobójstwo n 

stóp księżnej Alicyi.

Monaco, 12 września. —  Sensa
cyjna tragedya nastąpiła tu wczoraj.

Książę Mo aaco, Ferdynand z żoną 
księżną Alicyą powracali właśnie z 
wycieczki yachtowej i byli uroczyście 
przyjmowani przez obywateli, urzę
dników i członków Kasyna, gdy na
gle ukazał się w tłumie jakiś młody, 
przyzwoicie ubrany człowiek lecz z 
hłędnem spojrzeniem i widocznie 
głęboko wzburzony.

Przedarł się on aż do samego księ
cia i tu, nie mówią^ ani słowa, wy
dobył rewolwer, przyłożył go sobie 
do czoła — i strzelił. . . .

Sekunda —  i upadł u stop księż
nej Alicyi z roztrzaskanym mózgiem.

Wrażenie na księżnej było niesły
chane . . . .  Zemdlała. Książę musiał 
ją na własnych rękach zanieść do 
gmachu Kasyna. (

Badanie zwłólk samobójcy przeko
nało, że nie miał oćt przy sobie ani 
centa.. . .  W idocznie był on ofiarą 
gry. Młody człowiek po utraceniu 
wszystkiego, co posiadał, swem sa
mobójstwem w obec księcia uważał 
za właściwe zaprotestować przeciw 
—  szulerni. i

Nie znaleziono przy nim nic, coby 
mogło dać wskazówkę co do jego 
nazwiska i osobistości. Został po
chowany pod bezimiennym kamie
niem, jak przed nim już wiele ofiar 
szulerskiej jaskini.

Książę i księżna tegoż dnia jesz
cze wyjechali yachtem w dłuższą 
wycieczkę na morze.

Z DAHOMEYU

Francuzi postępują naprzód. — Re-
wolucya w Abomeyu. —  Nie

mcy pomagają Dahomey- 
czykom.

Paryż, 12 września, — Z depesz 
tu otrzymanych widać, że siły frfga- 
cuzkie posuwają się naprzód, nie 
spotykając prawie nigdzie oporu.

W Abomeyu, stolicy państwa, 
wybuchnęło powstanie — i król Be- 
hanzin musiał powrócić z pola wal
ki do miasta, aby przywrócić porzą
dek. Wuj króla i jego starszy brat, 
przywódcy wybuchu, na wieść o je
go powrocie uciekli rajzera ze swymi 
stronnikami.

Król Behanzin zresztą dawno u
korzyłby się przed Francyą, gdyby 
nie poparcie, jakie, mu obiecują 
Niemcy.

Rząd francuzki chce formalnie za
protestować w Berlinie przeciw do
starczaniu broni z Niemiec do Daho- 
raeyu. Król Behanzin otrzymał nie; 
dawno 3900 karabinów wyrobionych 
w Niemczech, a nadto siedem czy o
siem armat. W  wojsku dabomey- 
skiein mają się znajdować niemieccy 
oficerowie.

Obawiają się, że ta sprawa może 
wywołać pewne zadrażnienie pomię
dzy Francyą a Niemcami.

Cholera w Hamburgu

9000 ludzi już zmarło.
4----------- ,

H amburg, 12 września.—  Siła za
razy zaczyna się zmniejszać . . . .  
Wczoraj podług urzędowych rapor
tów było zaledwo 404 nowych wy
padków choroby i 110 6mierei.

Ogłoszo iy został raport rady miej
skiej co dó klęski, zrządzonej dotąd 
przez cholerę.

Ogółem było tu dotąd 14,109 wy
padków dhoroby, a w tej liczbie 
9000 wypadków śmierci. Najstrasz
niejszym dotąd był dzień 30 sierpnia, 
kiedy zdarzyły się 484 wypadki 
śmierci.

Oprócz tego od 40 do 50.000 
mieszkańców opuściło miasto w o
bawie zarazy.

Eksplozya bomby w Bonlogne.

P aryż, 12 września. —  Wczoraj 
w urzędzie telegraficznym w'Bou- 
logne nastąpiła eksplozya bomby dy
namitowej. .

Biuro zostało prawie całkowicie 
’ ■ ■
. ■.

zniszczone, a wybuch wywołał wiel
ki popłoch w okolicy.

Szczęśliwym trafem wybuch miał 
miejsce akurat w chwilę po zamknię
ciu biura i to spowodowało, że nikt 
nie został zabity.

Tylko jeden człowiek,przechodzą
cy ulicą, został uderzony odłamkami 
—  i odniósł ciężką ranę.

Kilka osób podejrzanych o zrzą
dzenie wybuchu aresztowano.

Alarm bankowy w Londynie.

Londyn, 12 września. —  Wielki 
popłoch miał tu dzisiaj miejsce. 
Rozeszła się pogłoska, że wielki 
Bank Birbeck, znany ztąd, że po
siada największą liczbę drobnych 
depozytów, zbankrutował. Tłumy 
tłoczyły się do banku po zwrot pie
niędzy. Przerażenie właścicieli de
pozytów było ogromne. Pomimo 
to zarząd banku twierdzi, że alarm 
fije je6t bynajmniej usprawiedliony. 
Wszystkim zgłaszającym się wypła
cono pieniądze bez żadnej kwestyi, 
a nawet kasę bankową trzymano u
myślnie w tym celu otwartą do 10-ej 
w nocy. 1 *

Znów niepokoje w Glinach.
L ondyn, 12 ^wrześuia. — Kore

spondent „Tim ćsa”  z Sbanghai w 
Chinach donosi, ąe w prowincyi Cze 
Chuen wynikły znów rozruchy prze
ciw Europejczyków- Powodem wy
buchu była długi trwająca susza, 
którą ciemne pospólstwo przypisy
wało czarom misjonarzy. Między 
innemi tłum napadł na misjonarza 
nazwiskiem Turner i jego żltf̂ ię̂  po
bił ich i pastwi! się nad nimi w 
najokropniejszy sposób. Na pół ży
wych zdałąło ich wyrwać z rąk po
spólstwa przybyłe wojsko. . . .

Wielki proces w Wiednia.

W iedeu, 12 września. — W czo
raj rozpoczął się tu wielki proces 22 
urzędników celnych i kupców z Bu
kowiny, oskarżonych o nadużycia i 
oszustwa, oraz branie i dawanie ła
pówek. Sprawa jest bardzo sensa
cyjna. W  liczbie oskarżonych znaj
duje się cesarski dyrektor urzędu fi
nansowego, inspektor finansowy i 
dyrektor urzędu celnego z Czernio- 
wic.

ISKIERKI TELEGRAFICZNE Z ZA OCEANU.- ;______
W iedeii. —  Z Salzburga donoszą, 

iż dr. Mainzer z Karlsbadu i prze
wodnik Dengg, spadłszy w przepaść 
z wierzchołka^ Cugspitze w Alpach 
austryackicb, zostali zabici na miej
scu.

L ondyn. - -  Tutejszy urząd ku
piecki uchwalił ofiarować piękny 
podarunek kapitanowi francuskiego 
parowca „L a  Cbampagne”  za urato
wanie załogi statku angielskiego 
„Alumbagh” . Sternik tegoż okrętu 
otrzyma złoty medal, a 9 majtków z 
załogi parowca po 3 funty szterlin- 
gi i srebrne medale.

Genua. —  Król nie odwiedzi po
kładów statków różnych narodów, 
znajdujących się w tutejszym porcie, 
jak było proponowane pierwotnie.

P aryż . —  Zbiór wina w Szam
panii jest skąpy. Ceny wina szam
pańskiego podnoszą się.

L ondyn. —  Gladstone przema
wiał wczoraj w Carnarvon na zebra
niu liberałów — i dowodził, że na
danie samorządu w Irlandyi jest ko
nieczne. Zdaniem jego, w ten sposób 
naprawione zostaną odwieczne krzy
wdy, zrządzone przez Anglię Irland
czykom.

Szczecin. —  Zdarzyły się tu 
wczoraj trzy wypadki cholery; w 
dwóch wypadkach nastąpiła śmierć.
• Genua. —  Bliższe wiadomości o 

zamordowaniu majtka Reilly z ame 
rykańskiego okrętu„Newark” , prze
konywają, że morderstwo zostało 
dokonane wskutek nienawiści, jaką 
żywi włoskie pospólstwo dla Ame
rykanów.

L ondyn. — Z Indyi donoszą, że 
w październiku 4000 wojskanglo-in
dyjskich wyruszy do Biało, w dolinie 
Indusa, w celu uśmierzenia mających 
tam siedlisko zbuntowanych plemion 
z czarnych Gór,

P etersburg. —  Bawi tu dr. El- 
mer Lee z Chicago, badając cholerę 
i sposoby je j leczenia.

A ntw erpia . —  Wczoraj było tu 
9 nowych wypadków cholery; cztery 
osoby zmarły.

N eapol. — Na wyspie Capriznów 
zmarło dwóch ludzi na cholerę.

R otterdam. —  Był tu śmiertelny 
wypadek cholery. -

Or. Dunikowski zwiedza szkoły
polskie w Chicago.

Adres od uczennic szkoły SS. Nazaretanek.

Dr. Dunikowski, delegat patryo- 
tów polskich z kraju, zwiedzał wczo
raj szkoły i instytucye polskie wy
chowawcze, znajdujące się na półno
cno-zachodniej stronie m. Chicago.

Korzystając z uprzejmości księży 
z parafii św. Stanisława Kostki, dr. 
Dunikowski odwiedził najpierw od
działy szkoły parafialnej, a następ
nie zakład sierot na W . Dmsipn. 
Delegat miał sposobność naocznie 
się przekouać, jak znaczną jest licz
ba dzieci polskich, korzystających 
tutaj z nauki w języku ojczystym; 
sprawdził także, iż bardzo znaczna 
większość z tych dzieci jest już zro
dzoną tu w Ameryce.

Następnie dr. Dunikowski odwie
dził szkołę wyższą, utrzymywaną 
przez SS. Nazaretanki.

Tutaj powitano go z prawdziwą 
uroczystością. Dziewczątka szkolne 
w bieli lub w strojach polskich z 
wstęgami o narodowych barwach 
powitały delegata, ofiarując mu bu
kiety. Jedna z dziewcząt wypowie
działa na powitanie gościa dłuższą 
mowę, którą mu też ofiarowano wy
pisaną na pergaminie.

Początek tego ciekawego dokn-! 
mentu brzmi, jak następuje: ^W iel
możny i Szanowny Panie Dobrodzie-1 
ju! —  Niechaj mi wolno będzie w 
imieniu wszystkich tu zebranych 
polskich uczennic przemówić i 
progach naszej szkoły powitać tak 
zacnego gościa. A  więc- wszystkie 
serdecznie witamy i mocno się cie
szymy, iż taki gość swemi odwiedzi
nami zaszczycić nas raczył. “ Gość 
w dom. Bóg w dom!”  — praojco
wi^ nasi mawiali, a chociaż nasz n- 
mysł jeszcze nie dojrzały, jednako
woż pojmuje słów tych znaczenie...”  
Dalej przemowa opowiada o losach 
szkoły SS. Nazaretanek i kończy te- 
my słowy:
. “ Ośmielamy się teraz prosić Sz. 

Pana o łaskawą pamięć o tej naszej 
polskiej szkole ua obcej ziemi i aby 
wielce sz. pan delegat raczył ją po-| 
lecić prześwietnej Radzie Szkolnej 
w kraju, iżby ta nasza szkoła mogła 
się.rozwinąć i wydawać obfite owo
ce. A  wywdzięcając się za łaskawość, 
będziemy się starały udowodnić na 
sza gotowość do pracy czynami i ma
my nadzieję, iż za rok w • nowym 
gmachu szkolnym na rocznym egza
minie i popisie okażą polskie dzieci 
na amerykańskiej ziemi żyjące, iż 
umieją być wdzięcznemu-  Uczenni-I 
ce Wyższej Szkoły Żeńskiej Naj
świętszej Rodziny Maryi” .

Po przemówieniu wykonane zo
stały przez dziatwę śpiewy narodo
we. . . .

Dr. Dunikowski w krótkiej prze
mowie dziękował za zgotowane 
mu przyjęcie, a zwracając się do 

‘dziatwy-, objaśniał jej dostępnemi 
słowy cel swego przybycia i gorąco 
zachęcał do ukochania ojczystej mo
wy i wszystkiego, co polskie.

Nareszcie delegat pokrótce egza
minował dzieci oraz oglądał ich ze
szyty i prace piśmienne. Rezultat 
tego małego egzaminu był jak najj- 
pocblebuiejszy dla szkoły. Sz. dele
gat przyznał otwarcie, iż nie spodzie
wał się widzieć tak stosnnkowo wy
sokich postępów w nauce — i wyra
ził swe szczere uznanie dla SS. Na
zaretanek.

D aLeka droga.
. ‘ _-------- —  i
v.— Czy chciałbyś jechać, kuzynku, 

aż do lasu?
—  O dalej jeszcze, kuzynko . , :  

ażdoołtarza. \
; . ..-I . •. : . *JV •

Ostatnie Telegramy.
Ces. Niemiec ma córkę.

B erlin , 13 września.—  O goćzi- 
nie wpół do pierwszej w nocy cesa
rzowa Niemiec wydała szczęśliwie 
na świat'córkę. Matka i dziecko ma
ją się zupełnie dobijze.

Cholera w Hawrze.

H awr, 13 września.—  Wczoraj 
było 10 nowych wypadków cholery i 
13 śmierci.

Rezerwy morskie przyw Manę.

N ew  Y ork, 13 wrześniu— G ib. 
Flower wezwie rezerwy morskie 
aby pod ich osłoną ;ająć Fire Islnnd 
dla celów kwarantanny.

Admirał Hoteli zmarł.

Londyn, 13 września.— Rezerwo
wy admirał marynarki Staiów Zjed 
noczonych John Cumming Howel 
zmarł w Folkstone.

. Cholera w Paryża.

Paryż, 13 września. —  Wczoraj 
było dwadzieścia wypadkóW śmierci 
wskutek cholery. Nowych wypad
ków zarazy nie było. Cholera wy 
buchnęła znów w miejscowe śc: 
Brionne.

Cholera w 'Ieksyku,

M ek syk , 13 września. —- W  miej
scowości San Louis Potosi ukazała 
się cholera. Było kilkanaście wy
padków'. Prasa tutejsza pod łosi 
wielki gwałt i żąda śrojjjków zarad
czych.

“ Blrkbeck Bank’’ trzyma się.

L ondyn, 13 września. —  Dzh od 
rana na około “ Birkbeck Bank”  tłu
my. Bank trzyma się dobrze... Wyr 
piaty idą wyborniej. Dziś rano bank 
sprzedał papierów procentowych za 
półmiliona funtów’ Bzterlingów ()2. - 
500.p00). Wywołało to zniżkę cen 
na giełdzie. • “ •

W Rosyi cholera się zmniejsza.

P etersburg, 13 września. —  W  
sobotę było ogółem wr Całem pań
stwie 2810 nowych wypajdków cho
lery i tylko 1326 śmierci. Cyfry te 
dowodzą znacznegc zmniejszenia na
tężenia epidemii. Liczba nowych 
wypadków o 2844 est mniejszą ani
żeli dnia poprzedniego.

Cholera w llambnrgn.

Hamburg, 13 wrześnial — W :zo- . 
raj było 333 nowych wypadków cho
lery i 142 śmierci. Dziś do południa 
było 237 nowych wypadków; 9V c- 
sób zmarło.

Niema nowych wypad ;ów cholery w kwa
rantannie.

N ew  Y ork, 1S wrześiia. — W  
kwarantannie niema nowjch wypad
ków’ cholery. Lekarze sąć zą, że dal
sze szerzenie się zarazy zostało zata
mowane. ,

Gub. Flower posyła wojsko na Fire Islaiid.

N ew  Y ork, 13 września. —  Dziś 
rano gub. Flower, rozkazał w yra- 
szyć 09-erau pułkowi na pomoc wła
dzom ‘przy transportowani u panażie- 
rów do kwarantanny na Fire Islland. 
Pułk zebrał się o godz. 9 m. 10 w 
zbrojowni i wyruszył natychmiast 
na jedną z przystani nad E a stl i- " 
ver, zkąd będzie przewieziony pa 
Fire Island. • * • **■ ♦♦m — —. ' A , • '■

Wojna na Indyjskim Terytorynm- .
■ ■ -  ■ — . ;

Caddo, I. T. 13 września.—Zabu
rzenia i krwawe bójki z Indya nami 
Chocktaw trwają ciągle. Zajścia 
mają charakter polityczny. Snów 
siedmiu ludzi zostilo zabitych. Gub. 
Jones chce stłumić rozruchy siłą 
zbrojną. u]

* Do sz. abonentów! — Kwartał- 
pierwszy nasżego wydawnictw i zbli
żył sie ku końcowii. Przppom namy 
— i prosimy o łaskawe nadesłanie 
prenumeraty!-----  .

■ • ■ ' • i■ ■ . ' ! > . i . • • - • .


