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Telegramy z Europy.
Cesarz i król.

WiKnrii, 20 września. — Król 
Saksonii Albert przybył wczoraj do 
tego miasta, gdzie na dworcu był o
czekiwany przez cesarza Franciszka.
Z dworca pojechali w prost do 
Schoenburnn.

Bankierzy Seemanu i Rosenberg areszto
wani.

B erlin, 26 września.— Na dwor
cu „Friedrichstrasse”  zostali przy
trzymani? hanowerscy bankierzy 
Seemanu i Rosenberg, oskarżeni o 
sprzeniewierzenie wielkich sum.

----  m •-*------------
Strajk.

Londyn, 26 września. — W Man
chester zaczął się wielki strajk tka
czy, który prawdopodobnie obejmie 
całą Anglię.

Cesarz Wilhelm.

Berlin , 26 września. — Krążą 
nieustannie pogłoski, że cesarz Mi il- 
helm cierpi znowu na raka w uchu i 
źe choroba przybiera zatrważające 
symptoraata.

Samobójstwo przez wypadek.

Niedawno temu w niedzielę sie
działo trzech młodzieńców w pewnej 
kawiarni w Genewie i rozprawiali 
w jaki sposób najłatwiej odebraó so
bie życie. Gospodarz kawiarni na
zwiskiem Messaz, mający 42 lat, 
chciał swym gościom pokazaó jak 
się to czyni. Pobiegł on po swą du
beltówkę, a nie wiedząc że ta jest 
nabitą, przyłożył do ust a nogą na
depnął na cyngiel od kurka. W tem 
padł strzał i Messaz padł trupem z 
przeszytą na wskróś głową.

Polacy w Ameryce.
Czary.

“ Przyjaciel Ludu” w Pittsburgu, 
Pa. pisze, iż do redakcyi przyszedł 
niejaki p. Pinkasiewicz i opowie
dział co następuje:

Gdy wspomniany p. Pinkasiewicz 
ożenił się z obecną swą małżonką, 
niejaka Kanusowa — sąsiadka, ni 
stąd ni z owąd zaczęła przepowiadać 
p. Pinkasiewiezowej o jej przyszłych 
dzieciach i o ich życiu. Po nieja
kim czasie, Bóg Pinkasiewiczów ob
darzył dzieckiem, które po 24 godzi
nach umarło. Tu trzeba nadmienić 
że owa Kanusowa podczas choroby 
p. P. nigdy do niej nie wstąpiła. 
Gdy zaś dziecię umarło, zjawiła się 
jak widmo i p r o s i ł a  pewnego stołow- 
nika, aby twarz niemowlęcia pod
wiązał chusteczką co też uczynił. 
Następnie sama odwiązała ową chu
steczkę i pewne tasiemki od czape
czki, które zamoczyła we wodzie i 
dawSła pió swemu szwagrowi, który 
był, jak się zdaje, nałogowym pija
kiem, aby swój nałóg porzucił. Czas 
chyba już, aby lud przestał wierzyć 
w takie głupstwa!”

DROBNE NOTATKI.

| Agnieszka Szterling, jedna 
z buffalowskich panienek, zaskarżyła 
Jana Kanknowskiego o $500 odszko
dowania. Kanknowski źle się po
dobno wyraził o jej prowadzeniu 
się, no i z tego ma „trubel” . Sąd 
skazał go na zapłacenie pannie Szter
ling $328.50. K. jednakże nie miał 
tyle pieniędzy, więc powędrował do 
ula

li Sprawa C. C. Franka, o której 
w swoim czasie donosiliśmy, zakoń
czoną została wypuszczeniem agen- 
cika ba wolność. Szkoda!.. . .

J Tow. Różańca św. w Buflalo po
chowało ubiegłego poniedziałku je
dną ze pwych najstarszych sióstr. 
Liczny orszak pogrzebowy był ostat
nią pjzysługą zmarłej.

J Z Buffalo donoszą, iż Lux, któ
rzy spoliczkował aldermana John
sona, został skazany na $500 kary, 
co z wielką chęcią natychmiast uczy
nił.

| Jan  Moławski, zam. p. n. 20 na 
Sweet ave. w Buffalo, został stra

sznie pokaleczony w ubiegły piątek. 
Dostał on się pomiędzy dwa! wagony i 
i ma kilka złamanych żeber; Odwie
ziono go do szpitala.

|| W bieżącym tygodniu odbędzie 
się aż kilkanaście spraw polskich w 
Buffalo. Pomiędzy innemi sprawa 
Walentego Płatka, która się ciągnie 
prawie dwa'lata. ;

|| W Pittsburgu, Pa. dęstał się 
pod koła wozu 19-letni Borowski 
tak nieszczęśliwie, że w kilkajminut 
życie zakończył. i .

| W Buffalo. N. Y. uąnarł Jan 
Bengalla poraniony mocno przez ko
lej Lakę Shore. Liczył on 29 lat.Po
chodzi on z Galicyi, gdzie pozosta
wił żonę z trojgiem dzieci, i ..

---- — — - *t

Telegramy Krajowe.
Fatalny wypadek, j_______ t t

Suellbyyille, III. 26 wrzęśnia.- 
Wczoraj w nocy pożar objął dom 
Washingtona Stucker. Dzieci spały 
w górnych pokojach, podczas gdy 
rodzice na dole. Pomimo płomieni i 
i niebezpieczeństwa utraty żyóia,rzu
cił się Stucker w ogień i z nadludz- 
kiem wysileniem uratował swe dzie 
ci od niechybnej śmierci. Jedno 
z dziatek umarło wkrótce, w skutek 
odniesionego poparzenia.

, Katolicy usunięci •

Q uincy, 111. 26-go września. — 
Donoszą nam że republikański za
rząd szkolny, odsunął wszystkie ka
tolickie i parafialne szkoły, od bra
nia udziału w uroczystościach jubi
leuszowych, jakie będą miały miej
sce w 400-letnią rocznicę odkrycia 
Ameryki. Katolicy złączyli się z Lu
teranami i obchód urządzą na własną 
rękę. Wszystkie gazety, bez wzglę
du na wyznania, potępiają krok za
rządu szkolnego, oprócz naturalnie 
gazet głupio republikańskich.

Stras/.na eKspio/ya-

B irmioton, Ala. 26 września. — 
Na linii kolejowej Tennessee Coal, 
Iron ifc Railroad Co. niedaleko ko
palni Prat, nastąpiła eksplozya kotła 
lokomotywy. Elraore John, maszy
nista, zabitym został na miejscu, Sa
muel Estes i Benjamin Garner, 
śmiertelnie poranieni. Z ciała ma
szynisty Elinore John znaleziono 
tylko jedną nogę.

Zamordowany, nic samobójca

Amsterdam, N. Y. 26 września. 
Trzy lat temu niejaki William Law- 
rence został podlewanym, a wyrok 
sądu coroner’a, powiadał że śmierć 
nastąpiła wskutek samobójstwa.

Dziś kobieta z którą Lawrence żył 
i o której sądzono, że była jego żo
na, uczyniła w sądzie zeznanie, że 
Lawrence nie popełnił samobójstwa, 
ale został zamordowanym przez By
ron Chase, który obecnie siedzi w 
Albany \yię7-ieniu.

SingSing.

Sing-S ing, N. Y. 26 września.— 
Agitują tu silnie, ażeby zebrać od
powiednią ilość podpisów pod pety- 
cyą o zmianę nazwiska miasteczka 
Sing-Sing, w którym się znajduje 
stanowe więzienie.

Zamach morderczy

I n d e p e n d e n c e , Io. 26 września. 
— Całe miasto jest wzburzone zama
chem morderczym jaki popełnił A. 
L. Moore, złotnik na M. E. Carter, 
swoim byłym wspólniku. Nie mogąc 
zgodzić się z Carterem co do niektó
rych punktów handlowych. Moore u
chwycił za rewolwer i strzelił 4 razy 
do Cartera, raniąc go w nogę i w ło
patkę. Carter nie jest śmiertelnie 
ranny. Moore we więzieniu.

Skarb wynaleziony.

Staitnton, Va., 26 września.— 
W Bridgewater, w County Rocking- 
ham, odnaleziono mnóstwo ,,0nyx” 
przepysznego gatunku. Złączyła się 
kilku kapitalistów, aby skarb ten 
wykopać.

f .
* • _

’ * Wszystko ucichło, f
_______. j

N ew York, 26 września. — Wy
padków cholery nie było'dziś. Nie 
słychać o niej, ani tu, ani ? sąsiedz
twa. Strach minął zupełnie. ?

_____ _ . ,_1____
1’ożar miasteczka.

Cartiiage, S. D. 26go‘ września. 
— Donoszą ta z Howard, miastecz- 
o ludności 500 mieszkańców, że cała 
mieścina w ogniu.

Przybyłe okryta:
Do New Yorku: Anchoria z Glas- 

gowa; Arizona i Normandia z Liver- 
pool; Saale z Bremen; Francisco z 
Hull.

W iadomości Miejskie.
MORDERSTWO.

Michał Gorman. 70-letni starzec zamordo
wany w swojej sypialni.

Trzej towarzysze Gormana w podej
rzeniu o tę zbrodnię.

Straszne morderstwo popełnione 
zostało w “ Boarding-house”  pani 
Sary Bellmann p. n. 83 S. Canalul. 
na starym człowieku.

Ofiarą mordarstwa padł 70-letni 
Michał Gormann. Przyszedł on do 
wyżej wymienionego doniu w towa
rzystwie trzech mężczyzn i wynajął 
sobie pokoik na trzeciem piętrze. 
Gdy Gorman wczoraj rano nie wy
szedł ze swego mieszkania, gospody
ni kazała mieszkanie jego otworzyć 
drugim kluczem. Znaleziono starca 
z opartą głową o poręcz łóżka. Gło
wa i twarz były pokryte zaschłą 
krwią, która wyciekła z trzech głę
bokich ran, otrzymanych w głowę.

Pani Bellmann uwiadomiła w tej 
chwili o tem policyę i podała nazwi
ska tych, którzy przybyli z Gorma- 
nem. Jeden z nich jest już niemło
dy człowiek i zawsze razem z nim 
mieszkał. Policya spodziewa się w 
krótkim czasie dostać ich w swoje 
ręce.

Rany, które przyczyniły się do 
śmierci Gormana, zadane są jakiemś 
ciężkiem narzędziem, lecz zbrodnia
rze narzędzie to zabrali z sobą. Ścia
ny pokoju, w którym wykonane zo
stało to straszne morderstwo, obryz
gane są krwią nieszczęśliwego.

Jak twierdzą, Gorman był pija
kiem i przypuszczają, iż, będąc w 
nietrzeźwym stanie, wszczął kłótnię 
z towarzyszami i został przez nieb 
zabity.

Od Tow. gimn. „Sokół Nr. I“.

Otrzymujemy następującą kore- 
spondencyę z prośbą o umieszczenie 
w „Telegrafie” :

Na posiedzeniu nadzwyczajnem 
Tow. Sokół Polski nr. I. w Chicago, 
dnia 25 września b. r. obrano nastę
pujący zarząd: Fr, Sawicki prezes; 
Stanisław Waligórski wice prezes; 
Alfons Dziadul sekr. koresponden
cyjny; Józef Nowicki sekr. finan.; 
Adam Połaszczyński kasyer; Wa
lenty Źycbliuski naczelnik; Włady

sław  Bonk pod-naczelnik, Włady
sław Glaza gospodarz hali i sekre
tarz uczniów szkoły; Andrzej Za
charewicz chorąży. Rada gospodar
cza: Józef Napieralski, Wincenty 
Witkowski i Tomasz Bonk.

Wszelkie korespondeneye - doty
czące się Tow. Sokół polski nr. 1 w 
Chicago raczą być łaskawie przesy
łane na imię niżej podpisanego:

Alfons D ziadul, 706 W. 18th st.

Nadesłane.

Osoby upoważnione do drugich pa
pierów obywatelskich. ’

lsze. Każdy w obcym kraju uro
dzony, a który posiada swe pierwsze 
papiery lat dwa (2), i przebywa w 
Stanach Zjednoczonych lat pięć (5).

2gie. Każdy, w obcym kraju uro
dzony, a który przybył do Ameryki 
przed skończonym 18 tym rokiem 
życia i przebywa w Stanach lat.(5).

3cie. Każdy, w obcym kraju uro
dzony, który liczy 21 lat wieku i 
służył w wojsku Stanów Zjednoczo
nych i został z tegoż uwolnionym,

• . . . .  . : ; . . . 

v ■.:i--.,.

ma Sprawo po roku pobytu w Sta
nach do drugich papierów obywatel
skich.

4le. \Vszyscy, starający się o dru
gie papiery obywatelskie powinni 
przyprowadzić ze sobą świadka któ
ry przysięga, że starający się o pa
piery mieszka w Stanach Zjedno
czonych lat pięć (5).

Osoby, których rodzice zostali o
bywatelami Stanów Zjednoczonych 
przed dojściem dzieci do 2Igo roku 
życia, mają prawo do registrowania 
i głosowania bez papierów.

Czyszczenie ulic.

Józef DoDajski i Frank Aronow- 
ski, policyanci stacyonowani pr,zy 
Himnan ul., zostali przydzieleni do 
urzędu zdrowia i zadaniem tychże 
jest, kontrolować wszystkie podwó
rza i uliczki (alley), i spowodować 
dokładne oczyszczenie tychże ze 
śmiecia i brudu. Obydwaj rodacy 
nasi pracują obecnie w I7tej war- 
dzie, która jest zamieszkałą dosyć 
licznie przez Polaków. Do jalęiego 
stopnia dochodził, brud, nie już w 
uliczkach, ale w podwórzach (yard’- 
ach) domów, można po tem osądzić 
że wczoraj z trzech takich podwórz 
wywieziono 26 wozów śmiecia, od
padków, etc.

Zbrodnia.

William Fenell, mieszkający pod 
n. 141 Willow ul. popełnił zbro
dnię, mord, o kubełek piwa. W 
sobotę wieczór William Beach wóź- 
nica Gardner Trausfer Co. ładował 
pakunki na wóz w uliczce po za te
atrem Havlins, przy 21-szej i Wabash 
ave. W. Fenell zapytał W. Beach, 
czy chce mu kupić piwa gdy Beach 
zaprzeczył, Fenell uderzył go w gło
wę żelazem które trzymał w ręku, 
powodując głęboką ranę i do tego 
śmiertelnią. Lekarze powiatowego 
szpitalu powiadają że W. Beach żyć 
nie mole. Fenel siedzi w więzieniu.

George Gagnon aresztowany.

Fred D. Stevens,klerk u Marshall- 
field’a, wykupił wczoraj warrant na 
dra George Gagnon właścicieia“New 
York Dental Parlor” pn. 182 na 
State ul., za pobicie i niebezpieczne 
groźby.

Dr. Gagnon rozdawał karty byz- 
uesowe, w których wymieniał, iż 
przy okazaniu tych ostatnich kuracya 
jest o dolara tańszą.

Stevens po wyrwaniu zęba,zamiast 
$3 dał dentyście $2 i kartę. Gagnona 
to tak rozłościło, iż obił swego pa- 
cyenta i grożąc śmiercią, jeżeli jesz
cze raz się pokaże, wyrzucił go za 
drzwi.

Samobójstwo

Jan Warski, prowadzący salon p. 
n. 2701 Deering ul. popełni! wczo
raj nieudały zamach samobójczy. 
Kula przeszyła mu pierśi i uwięzia 
pod łopatką. Zazdrość spowodowała 
ten zamach; Warski jest w szpitalu 
i do którzy twierdzą, że niema nie
bezpieczeństwa.

Szkoła tnnzyki.

Pani Janina Jordan, uczennica 
Zamperti’ego, otwiera polską szkołę 
muzyki i śpiewu solowego p. n. 546 
Noble ul. Ceny przystępne. Polacy 
powinni korzystać z nadążającej się 
sposobności.

Szkoły wieczorne.

Począwszy od 3go października 
1892 otwarte zostaną wykłady w 
szkołach publicznych, dla nicimie- 
jących po angielsku. Dla Polaków 
szkoły wieczorne znajdują się na 
Ashland ave. niedaleko Augusta ul. 
blisko Noble, na Throop ul. blisko 
W. 18tej ul; i na Bridgeport.

Drobne wiadomości.

* W Washington Parku, blizko 
54-ej ul. znaleziono wczoraj ciało 
nieznanego człowieka. Obok niego 
leżała flaszeczka, która zawierała 
strychninę. Pewien polieyanta, o
bejrzawszy nieboszczyka, twierdził,

.■ ••".
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iż widział tego człowieka na statku 
spacerowym, idącym do wystawo
wego parku.

* Wczoraj wieczorem znaleziono 
w domu p. n. 5647 na State ul. Hen
ryka Lohr na schodach ze złamanym 
karkiem. Mniemają, iż spadł ze 
schodów i zabił się.

* Zeszłej nocy na Milwaukee na
jechał jeden pociąg kolei linowej na 
drugi. Wiele osób odniosło uszko
dzenia.

* John Kom, zam. p. u. 10 na 
W. Jackson ul., wracając wczoraj
0 godz. 3-ej z pikniku, został przed 
domem p. n. 79 na S. Halsted na
padnięty przez dwóch mężczyzn i 
poraniony nożem. Pewien tajny 
polieyaut, odnalazłszy go, kazał od
wieźć do szpitala powiatowego.

* Sikawka parowa 17-go oddziału 
straży ogniowej na drodze do pożaru 
na rogu Halsted ul., i Indiana ave. 
przewróciła się. Stangret James 
Russel i strażak Charles Clarton, 
spadając, odnieśli ciężkie, lecz nie 
niebezpieczne uszkodzenia. 'Odwie
ziono ich przywołaną patrolką do 
domu.

* Onegdaj rano umarła w County 
Hospital niejaka Zofia Huhn. Przy
puszczają, że dopuszczono się na niej 
zbrodniczej operacyi. Policya sta
ra się, by wyjaśnić tę sprawę.

* Słyszeliśmy, że p. Kochanow
ski, zam. p. n. 589 na Milwaukee 
ave., ma zamiar sprzedać kawiarnię.

* Dnia 2 paźdriernika odbędzie 
się w Chicago, w hali ob. R. Rejt- 
mańskiego na rogu 84-ej ul. i Buf
falo ave. wielki mass-meeting

* Dziś wieczorem w Lincoln Par 
ku zostanie puszczona w ruch ele
ktryczna fontana.

* Przybyło dziś wielu emigran
tów z New Yorku. 50 z nich zostało 
w Chicago, a inni udali się na za
chód.

* 17-letnią Berthę Ohnesorge, o 
zniknęciu której już donosiliśmy, 
odnalazł ojciec w służbie u jakieś 
familii na Wenthworth ave., blizko 
31 ul. Twierdzi ona, iż zmieniła 
służbę, gdyż obiecano jej dolara 
więcej, niż miała w poprzedniej służ
bie.

* Thom. Wallace, 10-letni chło
piec, zam. p. n. 251 na 44 ul., spadł 
wczoraj z wozu z węglami, którego 
koła zgniotły mu głowę.

* John French, który skradł w1 
niedzielę po południu Janowi Har- 
rison $ 2500, został schwytany i pod 
kaucyą $ 10.000 do więzienia odpro
wadzony.

* Jutro nastąpi spuszczenie we wo
dę, statku ogniowego, przeznaczone
go dla usług wystawy światowej.

* Wczoraj ua Krzyżowmcy Lake- 
Shore koleji, został pociągiem prze
jechany i na miejscu zabity William 
Fredericks, a Karol Deliski i Teo
dor Talespi, dosyć ciężko poranieni.

* Policyant M. Mc Laughlin, przy
dzielony do Cottage Grove ave. ,sta
cy i umarł dziś w szpitalu, na zaka
żenia krwi. Mc Laughlin, w piątek 
wieczór pojechał wozem patrolowem 
ażeby przewieźć ciało p. Effii Mur- 
phy, która popełniła samobójstwo.. 
Podczas podnoszenia ciała, skaleczył 
się, krew trupa weszła w ranę, spo 
wodowała gangrenę i śmierć. Mc 
Laughlin był kawalerem i pięć lat w 
służbie policyjnej.

* Wielki demokratyczny mass 
meeting 9ej wardy odbędzie się dziś 
wieczór przy rogu ul. Paulina i 2lej:

* W parafii św. Wojciecha na ro
gu W. 17 i Paulina ul. rozpoczęła 
się wczoraj loterya fantowa (Fair)
1 trwać będzie przez d^ya tygodnie.

* Niejaki Herman Kraft padł 
wczoraj w domu p. n. 145 na Milwau
kee ave. nieżywy. Podobno cierpiał 
już od dłuszego czasu na epilepsyę.

* Mayor Washburn i szef policyi 
Mc Clauglwy spiesznie opuścili mia
sto, ażeby „Grand jury,” nie mogło 
tycli panów wezwać przed siebie 
prosić o wyjaśnienie tych 850.000 
łapówki, jaką ci panowie dostali. 
Tak jeden jak i drugi dobrzy repu
blikanie.

* Wczoraj rozbiegany koń, wpadł 
przez okno do jadalnego ńokoju w 
dom A. Diefenayrfa p. n. 3616 na 
Rhodes Ave. i potłukł szkło, poła
mał meble, w końcu zaczął bujać po 
pokoju, i dopiero kula polieyanta 
rozbujanego konia uspokoiła. Koń 
należał do M. D. Flavin.

* Filip Reed, oskarżał dziś przeil 
sędzią pokoju Glenon Lilią Goulc, 
murzynkę, obwiniając ją o obrabo
wanie go z $890, na Dearborn ul.
Gould została pod kaucyą $1.500 
odesłaną do sądu kryminalnego.

* Głównym mówcą w obchodzie 
dedykacyjnym będzie p. Cnauncey 
M. Depew.

* Szymon Ryan, mlekarz sostanie 
postawiony przed sąd, pod oskarże
niem niewypełniania przep: sów ty
czących się zdrowotności mleka.

* Jan HolinesJ ueger, odesłanym 
został przez sędziego pokoj u Ker- 
sten,pod kaucyą $1000 do kryminal
nego sądu, pod zarzutem w amania 
się do domu Geo B. Harris 543 N.
State ul. .

* Walter Kinnay, 10-letni neger, 
którego rodzice mieszkają pi. 191J 
na Armour ave.,jspadł z wozu kole
ji Santa Fe i połamał sobie żebra.

* Anna Hoff, 17 letnia dziewczy
na, mieszkająca wj Cincinnat, zosti,- 
ła wczoraj na dworcu koleji Big 
Four, przy Polkłul., zaaresztowaną. 
Przyczyną niemiłego intermezzo był 
telegram, jaki policya otrzymała o l
ojca Anny, proszący policyę o przy- . 
aresztowanie tej że i przeszkodzenia 
zawarciu małżeństwa między Anną 
a Augustem Silljnger, właśc icieler i 
Grand Central hotelu.

W restaukacyi.

— Kelner daliście mi zepsutie
mięso! ;

_ Tak, ale za podwójną po>
cyę.*..

N a ulicy.

— Jasiu, która) godzina?
— Jaś milczy.: *
— Cóż to, twój zegarek st)i?
_ Nie — leży iw /ombardzie.. . .

Ostatnie Telegramy.
W kłopocie

Londyn, 27go września. — Poz;r- 
cyaemigrantów dc Ameryki, ze stat
ków linii Cunardą, jest naćler kło
potliwą. Kompania zmuszo ią by a 
pasażerów z Europy wylądować w 
Anglii i tam ich żywić. Obscnie fi
nanse kompanii są w ziym etanie i 
agenci tychże starali lsi§ spłacić era - 
grantów, ale daremnemi były trudy . 
Kompania była zmuszoną zastano
wić zupełnie dalsze płacenia. Wielu 
emigrantów niema co. jeść.

Pożjir.

Howard, S- 27-go września. - 
Pożar zniszczył całe miasteczko.
Szkody $100.000. Pożar wznieciły 
dzieci. Dwoje starych ludzi, mał
żonków Allęn Smoth, zginęło w pło
mieniach. Kompan je ubezpieczeń 
tracą 820.000.

Samobójstwo księcia.

WiEDEń, 27go września. — Do
noszą z Petersburga że książę rosyj
ski Krapotkin popełnił samobój • 
stwo. Przyczyny niewiadome.

Cholera w New York

N ew Yobk, 27 września. — Dwa 
nowe wypadki cholery miały miejsce 
na okręcie Bohemia, dziś rano.

Cholera w Texas.

San Autonio T ex. ,  27 września 
—Urząd zdrowia w Texas melduje 
dwa wypadki cholery, z których je
den śmiertelny. ,

Samobójstwo.

W ashington D. G. 27 wiześuia 
—Wm. P. Candy, z North fearoli 
na, były odźwierny senatu, zastrze
lił się dzisiaj z powodu złego Stani, 
finansów.
* ”v ’ *' '
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