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Od Wydawnictwa.
Z dliii'"1 dzisiejszym obejmuje re

dakcję naszego pisma p. Józef Ry
baku w.ski, były redaktor „Kurjera 
N ow ojorskiego i Brooklyńskiego”  i 
..Reformy” .

Od Redakcji.
Podjąwszy się trudnego zadania 

redagowania pisma codziennego, u
ważamy za stosowne pomówić nieco
0 myśli przewodniej jaka nami bę
dzie na przyszłość kierowała.

Wobec szybkiego 'wzrastania ko- 
lonji polskich w Staiiach Zjednoczo
nych pół. Ameryki i potężnego na
pływu braci naszych z Europy, daje 
się czuć potrzeba łączenia i organi
zacji Polaków w celu informacyj
nym, jakoteż w celu zapewnienia so
bie bytu materjalnego, nie mówiąc 
już o łączności duchowej, która jest 
prawie każdemu Polakowi wrodzona.

Chodzi więc głównie o to, aby 
Polacy już dawniej tu osiadli, stali 
się pionierami polskimi w tym kraju
1 aby założyli takie podwaliny na 
przyszłość, żeby świeżo przybywa
jący znaleźli punkt oparcia dla sie
bie i nie przepadali dla naszego spo
łeczeństwa.

Skupiwszy za pomocą tych pione- 
rów polskich w Stanach Zjednoczo
nych wszystkich Polaków w organi
zację polityczną,można będzie wów
czas śmiało występować do walki kon
kurencyjnej z innymi narodami, wy
walczając sobie tym sposobem lepszy 
byt materjalny, większe poważanie 
u ogółu i wreszcie przyczyniać się 
do szybszego wyswobodzenia ojczy
zny naszej z niewoli politycznej i 
ekonomicznej.

Z takiem założeniem i w tym du
chu pracuje jedyna polska patrjo- 
tyczna instytucja w Stanach Zjedno
czonych t. j. Związek Narodowy 
Polski.

Związek ten stał się rzeczywiście 
pionierem, podstawą i filarem społe
czeństwa polskiego w Ameryce.

Z prawdziwem poświęceniem je 
dnostek założony — przechodził 
ciężkie koleje — lecz przy wytrwa
łej i żmudnej pracy, zdołał osiągnąć 
wielkie rezultaty, które dadzą się 
poważną cyfrą członków udowodnić.

Będziemy stale i wytrwale tę in
stytucję popierać i dążyć do /tego by 
ją ile możności wzmocnić i przygoto
wać do spełnienia tych wysokich za
dań, jakiemi są wyswobodzenie eko
nomiczne, polityczne i umysłowe na- 
szągo narodu. >

Z naszej strony główny nacisk 
kładziemy na oświatę,której niestety 
tak brak naszemu ludowi, a zada
niem naszem będzie, zwalczać zako
rzenione zabobony, przesądy i fana- 
tyzmy — natomiast propagować 
ideje postępowe, cywilizacyjne; bro
nić słabych przed silnymi, wyzyski
wanych przdd wyzyskiwaczami, bie
dnych przed bogaczami, pokrzywdzo
nych przed krzywdzicielami a ma
łych przed wielkimi.

Pójdziemy drogą prawdy, prostą, 
otwartą ale i stanowczą z jasno 
wytkniętym celem, bez jakichkol
wiek uprzedzeń, a praca nasza wy
trwała, musi* być ostatecznie obfitą 
w skutki.

 ̂• J. Rybukotoski.

Rząd Centraliiy Związku Narodowego

zaprosił- wczoraj Dr. Dunikow
skiego na ucztę pożegnalną, i przy- 
tej sposobności mianowano go człon
kiem honorowym Związku Narodo
wego Polskiego za podjęte prace dla 
dobra emigracyi polskiej- Wręczono 
profesorowi także dyplom.

Dzisiaj wieczorem będzie Dr. Du
nikowski na posiedzeniu Rrądu Cen
tralnego Związku Narodowego.

W  sobotę nastąpi wyjazd do 
Cleveland.

W czwartek ma się odbyć bankiet 
pożegnalny na cześć Dr. Dunikow
skiego. •

* Chcesz być rzetelnym? Płać za 
T e l e g r a f .
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Telegramy z Europy.
Wielka Brytania.

Londyn, 26 września. — Jak  się 
zdaje, angielscy żołnierze nie dają 
się tak dręczyć i męczyć jak  nie
mieccy.

W lszym pułku gwardyi Windsor, 
którego pułkownikiem jest książę 
Walji wybuchł bunt z powodu 
zakorzenionej niechęci. Ćwicze
nia wojskowe przeprowadzano z 
wielką srogością. Podoficer znalazł 
wczoraj w szwadronie C około 80 
siodeł rozerżniętych, tak że takowe 
nie można więcej użyć. Żołnierzy 
zamknięto w Kasami. Niedługo po
tem narobili takiego hałasu że całe 
sąsiedztwo wzburzono. Śpiewano 
hymny narodowe. Wzburzenie oby
wateli z Windsor było tak wielkie, 
że masy ludu oblęgały kasarnię. 
Wieczorem wyszli wszyscy żołnierzy 
na podwórze i krzyczeli z całej siły, 
dopiero jak zakomenderowano zga
sić światło — uspokoiło'się trochę. 
Cały szwadron jest trzymany w a
reszcie.

Powodem tych zaburzeń ma,być 
wielce nielubiany oficer L. Rawsón 
który dodatkowe ćwiczenia zaprowa
dził.

Jak  sic kapitan Rawson w kasar- 
ni pojawił, zaczęto krzyczeć, świ
stać i piszczeć w najgwałtowniejszy 
sposób.

Joodburn Heron, wywołało wiel
kie wrażenie.

Aktorka po kłótni z Jleronem za
żyła truciznę. W sobotę znaleziono 
także lekarza bez życia w pokoju ho
telowym. Zażył truciznę i poderżnął 
sobie gardło. Powątpiewają, żeby 
aktorka sama się struła — prawdo- 
podobnem jest że doktor ją otruł,a z 
obawy odebrał sobie także życie.

L ondyn'  20 września.—W  następ
ny czwartek zejdą się izby na posie
dzenie parlamentu.

Londyn 26 września. — Samobój
stwo piękniej aktorki Marjanny 
Sharkc i jej koebauka, wojskowego 
lekarza.

Francya.

Marsylia, 27 września. — Gdy 
podczas kongresu robotniczego dele
gat Guesdo zawiadomił zebranych, 
że dowiedział się, jakoby Liebkncch- 
ta z Francji wydalić miano — kon
gres wybrał natychmiast Liebknecb- 
ta prezesem w celu wyrażenia znie
wagi dla rządu. Jak Liebknecht 
wstąpił na estradę — zrobiono mu 
olbrzymią owację. W swojej prze
mowie powiedział że nie inożnaby 
nawet przypuścić że republika dopu
ści się takiego nonsensu. Za okaza
ne mu zaufanie i odznaczenie podzię
kował delegatom najserdeczniej. 
Podczas gdy jeden z delegatów po
ruszył sprawę Alzacji i Lotaryngji, 
powiedział Liebknecht: “ Pozwólcie 
nam założyć socjalną republikę a 
wówczas zniknie kwestja Alzacji i 
Lotaryngji z powierzchni. Za pomo
cą wojny nie można tej kwestji roz
wiązać. Tylko tryumf socjalizmu w 
Francji i Niemczech rozwiąże tę 
sprawę” . Mowa Liebknechta zosta
ła z ogromnym entuzjazmem przyję
tą. Posiedzenie trwało aż do północy.

P aryż, 27 września.— Stan cho
lery nie zmienia się.

Cyfry śmiertelności i zasłabnięć 
są tak mało zmienne z dnia na dzień, 
że rzeczywiście nie można stanowczo 
powiedzieć, czy się zaraza powięk
sza, czy pomniejsza.

Z Holandji donoszą z niektórych 
okręgów o pojedyńczych wypadkach 
cholery.

Włochy.

R zym, 27 września. — Pierw szy 
oddział pielgrzymów, który miał do 
jubileuszu papieża stanąć już przy
był. Je s t ' tam 500 alzatczyków — 
(boże ulituj się) pod przewództwem 
biskupa z Strassburga. Stary papież 
obawia się ostatecznie napływu ludzi 
i cholery i dla tego rozporządziłaby 
pielgrzymi dopiero w listopadzie 
zjeżdżali się do Rzymu; gdyż wów
czas stan zdrowia o tyle się poprawi

że przy napływie obcych, miastu nie 
zagrozi niebezpieczeństwo cholery.

B e 1 gj a .
----------  \

B ruksela. 27 września.- -Zaszedł
tu jeden wypadek cholery. Ze wsi 
Mesenbeck raportują cztery wypad
ki. W Antwerpji od wćzoraj nie by
ło żadnego wypadku zasłabnięcia na 
cholerę.

B ruksela, 27 września.— W Pa- 
turages zameldowano dwa wypadki 
śmierci z powodu cholery, a w An- 
derlacht trzy nowe zasłabnięcia. 

_____ ________
R o s ja

P etersburg, 27 września. — 
Wczoraj umarło na cholerę 2 osoby, 
a dwadzieścia zachorowało. W po
równaniu z dniami poprzednimi po
większyła się zaraza, chociaż lista 
śmiertelności zmniejszyła się.

Austro-Węgry

WiEnuń,27 września.—Głoszą tu, 
że cholera ma się rozszerzać w Ru- 
munji w okropny sposób.

Polacy w Ameryce.
Wiadomości z Bn 'falo

|| Żona ob. Michalskiego zamiesz
kałego na Brodway ulotniła się ze
szłego tygodnia. Miała się udać do 
Chicago. •

| Przy Peckham ulicy mają się 
Polacy bardzo gorąco polityką zaj
my wać — a przytem pijatyki i bija
tyki bez końca.

| Tow. św. Stanisława nie chce 
wypłacić przez konstytucję przeka
zanej sumy wdowie po ś. p. Janie 
Drost. Przyczyna niewiadoma?

| W piątek odbędzie się republi
kański meeting polskiego klubu IX 
wardy — natomiast demokraci urzą
dzają wielki mass meeting. Przema
wiać ma ks. Pitas.

| W tych dniach wypuszczono 6 
najsprytniejszych złodzieji polaków 
z domu poprawy w Elmira N. Y. 
Radzimy mieć się na baczności.

| Ob. T. Żukotyiiski, artysta ma
larz, zamieszkały w Milwaukee, ma
luje obrazy w kościołach polskich. 
Cały szereg obrazów wykończył w 
Kościele św. Jadwigi w Milwaukee. 
Następnie będzie malował w Ko
ściele św. Józefa. Po ukończeniu 
tych prac udaje się do Chicago ma
lować w Kościele św. Stanisława. 
Rodak nasz pracował dawniej w 
klasztorze Notre Damę w Paryżu.

U MALARZA.

Pani S., żona bogatego bankiera, 
mówi do młodego malarza.

— Dobrze, panie, za mój portret 
dam 3000 dolarów; ale ja mam syn
ka, siedmioletnie dziecko — za do
datek zrobisz pan jego portret.

Bnrza w Manistee, Mich

Ogromna burza połączona z bły
skawicą, piorunami i ulewnym desz
czem, szalała tu 23go września o l i 
tej w nocy. Najstarsi mieszkańcy 
nie pamiętają takowej. Burza uszko
dziła wieżę na kościele polskim a na 
ulicy Kościuszki obaliła kilka słu
pów telegraficznych i służących do 
oświetlenia elektrycznego. Wiele 
dachów i kominów pozrywało. Z 
tartaku Lumber Co. zerwała burza 
dwa blaszane kominy i z tego powo
du 150 robotników utraciło chwilo
wo pracę. Dopiero w dwóch tygod
niach wybudnją na nowo kominy. 
Lumber Co. straciła $3.000, Nowak
$500 a Szlabry $8C0.

------- -
(Z niemieckiego).

Widziałam we śnie me dziewczę, 
Aniołka z główką, płową;
Siedział pod lipą zemna 
Nocą jasną majową.. . .
Szeptam, pieszczatom, łzom naszym 
Przyszeptywał szum liści;
Z szafirów zorze patrzyły 
Na nas okiem zawiści.. ..
Wtem się zbudziłem. Noc głucha. 
Otaczała sierote 
I tylko z niebios pałały 
Wysoko zorze złote.

A. M. M.■
.: . i j t  : i: ■

Telegramy Krajowe.
Dobra wiadomość

N ew York,j 27 wrześnią 1892 — 
Doktorowie Jenkins i Sternberg 
którzy dziś rano z portu kwarantany 
wrócili, oświadczyli tutejszej Ra
dzie Zdrowia że port nowojorski 
jest wolnym od cholery, (zasłabnięć 
w dolnej części zatoki pie było a 
wszyscy chorzy znajdują pię na dro
żę polepszenia. Zarząd miasta o
głosi dziś o 10-ej rano następującą 
odezwę:

„Od czasu ostatniego okólnika 
nie było w mieście żadnego wypad
ku cholery

Pomiędzy okrętami dziś przyby
łymi do górnej kwarantany, znajdu
je się parowiec „Pennland linji 
„Red Star.“ z 210 podróżnymi.

Także parowiec „Arizona11 linji 
„Guion11 przywiózł 468 podróżnych, 
zupełnie zdrowych.

Okręta te nie posiadają pokłado
wych podróżnych i z tego powodu 
kwarantana potrwa bardzo krótko.

Parowiec „Anchoria11 linji „An- 
ker“  przybył dziś także z 332 pod
różnymi z Glasgowa. Chorych nie 
było na okręcie.

Dziś wieczorem lub jutro rano zo
stanie i ten okręt z kwarantany wy
puszczony.

Okropny czyn obłąkanej.
_____

Bordentown, N. J. 27 września. 
Lina Schmidt,, niemka zadusiła dziś 
po południu we własnym domu pn. 
4 Cbestnut ulicy, troje dzieci. Je
dno dziecko należało do niej,drugich 
dwoje do sąsiada Williama Baukner. 
Dzieci znajdowały się w wieku od 
1 roku do 3ch lat. Kobieta która 
zdaje się być obłąkaną, udała się do 
marszałka Jobbs z oznajmieniem że 
w domu p. n. 4 Chestnut ulicy znaj
dzie troje nieżywych dzieci. Przy
znała się że je sama zabiła a przyczy
nę morderstwa nie umie objaśnić. 
Marszałek przywołał policję i kazał 
ją zaaresztować. Zbrodnia ta wywo
łała ogromne wzburzenie w Borden
town a dom otoczyły masy ludzi. Sę
dzia i lekarze zajęli się zwłokami 
dzieci.

Nareszcie uratowany.

Marshiteld, Ave, 27 września.— 
Dziś został kapitan 0 ’Brien i Wm. 
Holmes z okrętu Wetwore osiadłego 
na mieliźnie uratowany. Z powodu 
otrego powietrza i głodu byli bliz- 
kimi śmierci. Wetmore leży tylko 
kilkaset yardów od brzegu, lecz mo
że było tak zburzone że lodzie ratun
kowe nie mogły dostąpić do pa
rowca.

Kościół znieważony i na nowo poświęcony.

T own of Lakę 27 września.— 
Przed kilku dniami w Kościele pol
skim przy 48-ej ulicy znaleziono ta
kie nieporządki w konfesjonale że 
musiano takowy zamknąć.

Dziś rano poświęcił ks. Zalewski 
na nowo ten kościół.

W ashington, 27 września 1892. 
Pani Harrison jest nadzwyczaj cier
piącą, całą noc przepędziła bezsen
nie. Stan się nie zmienił od wczoraj.

NOTATKI TELEGRAFICZNE.Z AMERYKI.

— Z Hornesville donoszą, że kon- 
traktorzy kanałów nie wypłacili za
płaty za pracę około 300. włocbora i 
ci poczęli się zbroić, aby dostać cięż
ko zapracowany grosz. Major mia 
sta z obawy przed zaburzeniami po
wołał pod broń milicyą.

— David Mc Kinley, najstarszy 
bat słynnego gubernatora stanu 
Ohio, zmarł w San Francisco, wsku
tek paraliżu. Był on konstilem 
Havajii.

— Sędziowie Stanów Zjednoczo
nych starają się położyć tamę tak 
zwanemu „gerrymander” czyli nie
sprawiedliwemu podziałowi stanów 
na obwody poselskie. Świeżo sąd u
znał znowu za przeciwny taki po
dział w stanie Indiana — taki sam 
los spotkał podziały w . stanie New 
York, Michigan i  Wisconsin. . Sę-

i
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dziowie bardzo rozsądnie postępują, 
kładąc wcześnie tamę złemu, gdyż 
w przeciwnym razie mógłby być za
grożony samorząd tego kraju.

— Strajk w Homestead przechyla 
bię na dobro robotników, “ Czarne 
owce” uciekają z fabryki, skoro tyl- 

vko dostaną tyle pieniędzy, aby- od
jechać. Liczba robotników w zakła
dach zmniejszyła się z przeszło 2,000 
na 1,200. Frick osobiście zwiedzał 
zakłady w sobotę i jest bardzo nie
zadowolony z położenia sprawy.Naj
główniejsze piece nie robią nic, a 
w ogóle praca wykonywana przez no
wych robotników nie jest nic warta. 
Rozeszła się pogłoska, że Frick,chce 
swego superintendenta wypędzić 
precz, a starych robotników nazad 
przyjąć. Frick jest wielki kłamca, 
trzeba go się strzedz.

DROBNE WIADOMOŚCI MIEJSCOWE.
* Loterja fantowa (Fair) na do

chód budowy bali Puławskiego przy 
Ashland Ave rozpocznie, się 16 paź
dziernika b. r. Bilety nabywać moż
na: u ob. W. Szymańskiego 620 Blue 
Island Ave., u J. Thomasa 7-24 W. 
18ta. W. Urbańskiego 576 Throop 
ulica i J.Kuczewskiego 710 W. 18 u
lica. Cena biletu na cały czas trwa
nia loterji $1.00. Jednorazowy| 
wstęp do hali 10 et.

* John Peters i Thom. Rub zosta
li wczoraj przez sędziego pokoju 
Kersten skazani na §25 każdy za to, 
że najechali umyślnie na buggy 
James’a Roney.

* Handlarz drzewa A. G. Silver- 
thorne & Co., zam. na rogu 22ej ul. 
i Center ave., wykupił wczoraj u sę
dziego Everett warrant na F. II. 
Brownell za sfałszowanie checkti na 
$18 i za kradzież $100.

* Gene Scully, Billy Minch, Jack 
Kennedy, Frank Bartell, Jobnny 
Walsh, Th. Dyer i George Montgo- 
merry zostali wczoraj za różne prze
stępstwa oddani przez sędziego 
Woodmann pod kaucją §1500 do są
du kryminalnego.

* Piotr Peterson zamieszkały pod 
nr. 413 Washington bulwarze wje
chał wczoraj pomiędzy kolęj kablo
wą na rogu May i Madison ulicy i 
drugi wóz tak, że buggy została na 
kawałki zdruzgotaną.

* August Miller zamieszkały p. n. 
142 Canalport av. upadł wczoraj na 
przechodzie Milwaukee ave. i zła
mał sobie nogę. Odwieziono go do 
szpitala.

* Podczas uroczystości Kolumba 
zostanie Chicago udekorowane w 
starożytnym stylu. Zawiązał się w 
tym celu komitet który powołuje 
wszystkich obywateli do przystąpie
nia.

* Prof. doktor filozofii Richard 
Green Moulton zajmie katedrę an
gielskiej literatury w uniwersytecie 
w Chicago. Wczoraj przybył do 
Chicago i stanął w Audytorjum a 7 
października rozpocznie wykłady w 
pierwszym kursie sześcioma lekcja
mi.

* John J. Jones, zam. p. n. 305 
na 30 ul., spacerując wczóraj wie
czorem ze służącą May Matthews z 
p. n. 3264 na Cottage Grc ve ave., 
został napadnięty przez zakochanego 
w May James’a Mills, któiy mu za
dał kilka ran nożem i uciel ł. Co to 
zazdrość nie może. . . .

* 10-letni Walter Kini ey, mu
rzyn, zam. pod n. 1911 na Armour 
ave, spadł wczoraj z dachu wagonu 
kolejowego. Ma złamanych kilka 
żeber.

* Policja zaaresztowała wczoraj 
wieczorem w saloonie Finki pod nr. 
2839 na W. Madison ul. i landczy- 
ka M. G. Glavin oskarżonego o za
mordowanie Mich. Gormar a.

* Szpital baptystów został wczo
raj przy Centre i Racine Ave. uro
czyście otwarty. -

* Pomimo zapowiedzi Dzienpika 
Chicagoskiego i Kurjera Polskiego 
Reforma nie przeszła w rę< e innego 
właściciela, a także nie zoi tał prze
niesiony w stan „zasłużonego spo
czynku “ redaktor.

* Obywatel S; Lisowski otwoizył
w spółce zakład1 artystyczny wyro
bów z żelaza kutego p. n. 133 W ide 
ul. Cieszy nas, że i tą gałęzią prze
mysłu artystycznego, zajmują się oo- 
lacy. To może nam tylkc chlubę 
przynieść. ' ■

Powodzenia życzymy.
*L Wczoraj krótko po południu 

wybuchł ogień przy Elztre aye. >o- 
między North ave. i Brigiamstr. 
i zniszczył kilka domów. Szkcda 
wynosi około1 § 10.000.

* Dziś we środę, o 8-ej wic czore n, 
odbędzie się wielki republikańf ki 
mass-meeting 16-ej wardy w Hili 
Walsh’a, na rogu Noble i Emma 
ulic. Znakofnici mówcy bę lą prs e- 
mawiali, kandydaci na urzędników 
powiatowych będą przedstawieni. 
Polacy republikanie, pow nni się 
licznie zebrać.

* Ob. Ig. Brudnachowski zamie
szkały p. n. 621 Noble ul. n:gdy nie 
znęcał się nad swoją żouą i. nie też 
nie nkradł nikomu zegarka jak po
przednio donoszono.. Przeciwnie, 
jemu ukradziono zegarek żałujemy 
że tak niewinnie posądzono pai a 
Brudnocbowskiego. Powinniśmy 
być trochę oględniejszymi w posą
dzaniu.

Ostatnie Telegramy.
Pani Rarrison.

W ashington,, 28 września. — Pa
ni Harrison polepszyło się dziś zna
cznie. Wyjechała nawet dziś rano 
do Loon—Lakę.

Pożar.

B uena W ista, Col. 28 wrześnis. 
— Pożar ogromny zniszczył więcej 
jak dwadzieścia mil obszaru lasowe- 
go. Straty olbrzymie. . •

0 Polityce.

N ew York, 28 września. — Prej 
zes narodowego demokratycznego 
komitetu wrócił z Pennsyljwanji dziś 
rano z meetingu. Dyskusja byli 
nadzwyczaj ożywioną o sytuacji pc - 
litycznej.

Pogrzeb Gilmora.

N ew  York, 28 września. — Ty
siąc przyjaciół zmarłego Patricku 
Sarsfield Gilmore zgromadź ło się W 
jego pomieszkaniu przy 164 W. 86- 
tej ulicy. Pochód będzie piowadził 
ksiądz Mc Kinnon z kościoła św 
Franciszka Ksawerego.

Jeden wypadek cholery.

N ew Y ork , 28 września. Pa
rowiec „Teutonic” linji „W hits 
Star” przybył dziś rano z Liver 
poolu do portu. Tyikokucha-z okrę
towy zachorował, zresztą wszyscy 
podróżniz drowi. Kwarantanię opu 
ścił okręt dziś wieczorem.

Cholera w Hamburga.

Hamburg, 28 września. — Urzę
dowo skonstatowano 49 nowych wy
padków cholery, z tych 30 umarło.
Z 15tu wczorajszych umarło 7. P ry 
watnie skonstatowano 146 wypad
ków zasłabnięć a z tych 57 wypad
ków śmierci.

0 Paderewskim.

P aryż, 28 września. — Sławny 
pianista polski Paderewski Uży cho
ry na febrę reumatyczną.

■ Znowu Jack theRipper.
Berlin, 28 września-— W pot- 

liżu Cbalottenburg znaleziono W 
piasku zamordowaną kobiet; w pc - 
dobny sposób jak mordował J ack tŁ e 
Ripper. Przypuszczają że t ijemn - 
czy morderca tu się znajduje.

Morderca żony i córki.
----

P aterson N. Y. 28 września.-L- 
Fryderyk Melleuburg zamordował 
żonę i ranił własną córkę. Przyczy
ną było nieporozumienie pi iniężni.

Cholera w Petersburgu.

P etersburg 2S września. — Cho
lera nawiedziła w okropny sposób 
miasto i okolicę. ;


