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T elegra m y z Europy.
Cholera w Niemczech

'1 [a.mBERG. 28 września. — Senat 
w celu.zapobieżenia zawleczenia cho
lery do afrykańskich posiadłości za
rządził, żeby wszystkie okręta od
chodzące z Hamburga do Afryki 5 
dni w Cuxhaven lekarskiej rewizji 
poddane były. Rozmaite koraiteta 
zawiązane w Hamburgu pracują gor
liwie w Celu stłumienia zarazy. 0 - 
gólne czyszczenie domów zostało po
licyjnie uakazanem.

Policja zamknęła jeden dom, w 
którym 150 osób mieszkało, gdyż 
pomiędzy temi 40 zachorowało a 18 
zmarło. Sprzęty i odzież tych ludzi 
poddano dezynfekcji.

Hamburg, 28 września. —  Stan 
cholery następujący: Nowych zas- 

. łabnięe 14<?, czyli 51 mniej aniżeli 
wczoraj; wypadków śmierci 57, czy
li 82 mniej niż wczoraj.

W szpitalach znajduje się 2,13S 
chorych.

W  Altonie było 12 nowych wy
padków zasłabnięć, a 0 wypadków 
śmierci.

W  przedmieściach rozszerza się 
tyfus. Cyfra chorych wynosi obecnie 
250. Około 100 mieszkańców którzy 
z początku zarazy uciekli z miasta— 
powrócili wczoraj wieczorem.

Berlin*, 28 września. — W Char- 
lottenburgu skonstatowano 17 wy
padków zasłabnięć. Kanclerz Capri- 
vi wydał rozkaz, laby dostawcy w oj
skowi środki desynfekcyjne po cenie 
kosztu sprzedawali.

Drezno, 28 września. — Rząd tu
tejszy oświadcza że wypadków cho
lery nie było —  pomimo że w Lip
sku umarło dwoje ludzi na cholerę. 
Sanitarne stosunki nie pozostawiają 
nic do życzenia pozostawiać.

Wybór nowego generała Jezuitów w llisz- 
panjl.

M adryt, 28 września. — W  kla
sztorze w Azpeitia, w prowincji 
Guipuseo w pobliżu gdzie urodził się 
Ignacy Loyola, założyciel bractwa 
Jezuitów —  zgromadzili się pro
wincjał)* Jezuitów z całego świata, 
aby wybrać następcę jenerała w miej
sce zmarłego P. Anderledy. Wybory 

i potrwają prawdopobnie kilka dni. 
Od roku 1534 t. j. od czasu założe
nia bractwa Jezuitów, po raz pier
wszy wybierają jenerała poza Rzy
mem. Jeznici odeszli od starej me
tody,aby ujść wpływowi Watykanu.

Syndykat do zbadania obszarów Trans- 
\aalu.

L ondyn, 28 września. — W  “ So- 
merset Home”  zorganizowano wczo
raj syndykat dla zbadania Transraa- 
lu i Mashona. LordRandolpb Chur
chilla 11.000 a pułków nik Nortb & 
C. S. Goldman z 1000 akcjami, zo
stali pierwszymi dyrektorami. Lord 
i pani Witborne.pani Laura W. Gon 
i major Warde wzięli po 1000 akcji. 
Syndykat zastrzega sobie prawo, in
ne części Afryki odkrywać,osady za
kładać i w ogóle rozwój kolonji po
pierać.

Cholera w Belgji i Holandii.

L ondyn, 28 września. —  W Gent 
w Belgji i w Meersen, Utrechcie, 
Delft, Groningen, Vom Ilaag i 
w innych miejscoxvościacb wybuchła 
cholera.

A msterdam, 28 września. — Dziś 
skonstatowano urzędownie pojedyn
cze wypadki cholery w następują
cych miejscow-ośeiach: Maasiins, 
Brielle, Dortrecht,Rotterdam,Nym- 
wegen, Groningen i Herzoge^busb.

Pożyczka dla Turcji-

P a r y ż , 28 września. —  Podług 
Eclair”  ma Turcja traktować z

niemieeko-holenderskim s) ndykatem 
o pożyczkę 2.000.000 funtów szter- 
lingo w dla wzmocnienia pozycji nad 
Bosforem

- Cholera w A ostro-Węgrzech.

Peszt, 28 września. —  Dwa wy
padki cholery pojawiły się dziś, cho
rych odwieziono dó szpitala.

Cholera w Francji.

IIawre, 28 września. —  Wczoraj 
zachorowały 4 osoby a 3 umarły.

Przyszły Lord Major.
L o n d y n , 28 września. —  Jako 

przyszłego Lord majora Londynu 
wymieniają Stuarta Kniil, członka 
Rady Aldermanów. Pomimo że ten 
jest katolikiem,popiera go większość 
gazet.

Deficyt.

L o n d y n , 28 września. —  Pruski 
minister finansów spodziewa się*ta
kiego powiększenia wydatków przy 
zmniejszonych dochodach, że deficyt 
na rok 1893-94 na 80,000.000 marek 
oblicza. Cholera w Rosyi.

Petersburg, 28 września. — 
Wczoraj doniesiono tu o 1.8tu wy
padkach cholery,mniej o 2 aniżeli w 

i poniedziałek. Trzy osoby umarły, o 
jedną mniej aniżeli w poniedziałek. 
Z prowincji donoszą o zmniejszaniu 
się zarazy.

Zaniknięcie parlamentu.

Rzym, 28 września.— Włoski par
lament został dziś z rozkazu króla 
zamknięty.

W  Palerm o i ok o licy  aresztowano 
160 osób podejrzanych o  rabunki na 
podróżnych. W szyscy  m ają należeć 
do jednej bandy.

Zamordowanie postępowego Serba.

W lEDEii, 28 września. —  Z  B el
gradu donoszą że S im ovice w ybitny  
postępow y poseł serbski zam ordowa
ny został w K reljeve. P odejrzen ie 
pada na burraistra m iasta, k tórego 
uwięziono.

Niemieckie naboje na polu bitwy pod 
Dogba-

Pary:ż, 28 września. — Według 
depeszy z Porto-Novo na polu bitwy 
pod Dogba, na którym niedawno 
Dabome-jczycy przez Francusów po 
bici zostali, znaleziono mnóstwo ka
rabinów i materjału strzelniczego 
niemieckiej fabrykacji. Naboje nie 
przyjaciół, które Francuzom w ręce 
wpadły nosiły napisy „Cassel 1884” *

Polacy w Ameryce.
Z New Yorku.

Otrzymaliśmy następujący list z 
prośbą o umieszczenie:

“ Szanowny Redaktorze! —  Od 
kilku lat jestem cierpiący ua nerwo
wą chorobę (locomotor ataxia), któ
ra pociągnęła za sobą sparaliżowanie 
nóg i inne różne cierpienia. Leżałem 
6 miesięcy w szpitalu dla nieuleczal
nych chorób. Ubiegłego miesiąca 
dr. Hnbbard Mitehel, przyjaciel mo
jej żony, wydał świadectwo, iż je
stem warjatem, więc odwieziono 
mnie do Bellevue szpitala, gdzie sie
działem zamknięty przez 5 dni. O
statecznie uznano, iż jestem przy 
zdrowych zmysłach i wypuszczono 
mnie. Zajął się mną nasz ziomek p. 
Zadora, u którego znalazłem chwi
lowy przytułek.

Będąc chory i bez żadnych środ
ków, zmuszony jestem prosić moich 
ziomków o pomoc. W  życiu moim 
wiele cierpiałem, gdyż byłem 7Ą ro
ku na wygnaniu rok w cytadeli wi
leńskiej.

W nadzicji, iż sz. Redaktor nie 
odmówi rai pomocy przez wydruko
wanie obecnego listu, a inne pisma 
za pomocą przedrukowania tegoż, 
pozostaję, polecając się pomięci bra 
ci. Z szacunkiem

A dolf Norejko.
253 E. 72-ga ulica,

New York City, N. Y.

DROBNE NOTATKI.
|| W  sobotę wieczorem odbyły się 

d w ie .. . .  wojny, przy Penn ave. w 
Pittsburgu. Najpierw Władysław 
Derkowski, “ skab” , pobił się z uni
stą Tomaszem Murphy. Policja 
przybyła w czas i obóch zabrała do 
więzienia, aby im wódka z głowy

wyparowała. Lecz ledwo polieya u
przątnęła tych dwóch, znów rozpo
częła się zawzięta bitwa przy ul. 28- 
ej, plomiędzy trzema polakami: Fr. 
Rajewski, Jan Natowski i Józef Bro- 
kows.ki. Ci w żartach zaczęli się na
zywać “ skabami” , a wreszcie przy
szło do zaciętej bitwy. Policja i tych 
aresztowała.

—  Fred Wittrock, znany pod na
zwą “ Itim Cummings”  rabuś kole
jowy po 6-letniem więzieniu w Jef
ferson City, M o., został wypuszczo
ny na wolność.

| W  Merill, Mich. piorun podczas 
burzy w sobotę zabił 15-letniego Fr. 
Kostrzewskiego.

| W  Hilliards, Mich. odbędzie się 
dnia 9 października poświęcenie no 
wego polskiego kościoła.

| Sukcesorowie po Mikołaju Czar
nowskim w Gleveland, O., który 
18go lipca został zabity przy pracy, 
zaskarżyli Otis Iron & Steel Co., o 
85.000 odszkodowania.

|| Antoni Unger, polak, forman w 
lejami Standard w Cleveland, został 
w sobotę przy zakładaniu pasów na 
koło obrotowe, pochwycony i zmiaż
dżony.

|| Józef Linkowskijzara.,w Cleve- 
land, dał się namówić przez Ludwi
ka Cameron do kradzieży. Obaj zos
tali złapani na gorącym uczynku i 
poszli do więzienia. Oprócz tego mu
szą po 810. kary zapłacić.

Wiadomości z Detroit-

|| Sąd przysięgłych (jury) wydał 
wyrok, że Krzysztof , 0 ’ Brien jest 
winien zamordowania Fryderyka 
Lutk, o czem w swym czasie pisaliś
my. Sędzia Chambers przemawiał 
do “ jurymanów”  na korzyść O’- 
Briena, ale to nic nie pomogło. Jak 
wyrok ogłoszono, siostra Lutba om
dlała. Gdy ją ocucono, płakała sil
nie i wyrzekała, że niewinnie O’ - 
Brieu został skazany! Od wyroku 
tego będzie podana apelacja, czyli 
prośba o irybranie nowych “ jury
manów” .

|| Władza sanitarna miejska ma 
usterki z władca sanitarną stanową. 
Prawo przepisuje, że wszelkie roz
porządzenia dotyczące desynfekcji, 
oddzielania ludzi dotkniętych zara- 
źliwemi chorobami, czyszczenia mie
szkań, itd., powinny być wydaxvane 
przez władzę sanitarną stanową. 
Tymczasem zarząd sanitarny Detro- 
cki na prawo to nie zwrócił żadnej 
uwagi, tylko samodzielnie się rozpo
rządza. A  więc są spory o to, kto 
ma większą władzę.

|| Antoni Majchrzak, polak z 
Springwells, zapłacił w sądzie 810 i 
koszta za pobicie dwóch niemców: 
Karola i Augusta Jaeger. Nam się 
ten wyrok xvydaje niesłusznym: je
żeli Majchrzak mógł pobić sam 
dwóch niemców, to ppwinien dostać 
nagrodę, nie karę.. ..

| Michał Wesołek został areszto
wany za to, że pokochał pannę Jen- 
nie Cichocką. Gdy stanął w sądzie 
w poniedziałek i zobaczył sxvą ko
chankę z dzieckiem, łzŷ  mu stanęły 
w oczach. Dla!dziecka nie mógł po
zostać odrętwiałym. Fiacz niemo
wlęcia skruszył mu serce. Ukjląkł 
przed panną Jeuuie i prosił o prze
baczenie, które też natychmiast uzy
skał. Sędzia, rozcznlóny tą silną 
skruchą dwóch kochanków, sprawę 
umorzył i zaraz im dał ślub małżeń
ski. i . !

| Biskup Foley ogłosił roczne 
sprawozdanie statystyczne dotyczą
ce katolików w dyecezji detroickiej. 
Według tego,spraxvozdania, w De
troit jest 42 księży a w całej ,dyec. 
122. W  roku wyświęcono 5 księży; 
w* dyecezji jest 26,400 rodzin, z któ
rych 11,806 jest w Detroit; ślubów 
małżeńskich wydano 1755, z których 
600 \vDetroit;ochrzczono 6,641 dzie
ci i 207 osób dbrosłych, \ z których 
przypada na Detroit 3,540. Polacy 
stanowią prawie jedną czxvdrtą część 
katolików w Detroit. 1

|| Kupid, bożek miłości, pewnie u
ciekł z miasta D etroit.. . .  Co dzien
nie wydaxvanych tu jest po 15 do 40 
ślubów małżeńskich, a w poniedzia
łek nie było żądnego i we wtorek 
tylko jeden. To dziwy nad dziwami!

Telegramy Krajowe.
Morderstwo.

N ew  Y o r k , 28 września. —  Zo
stała dziś zastrzelona przez męża 
swego pani Annie Murphy. Szcze
góły są następujące:

Pani Murphy chciała zrana przy
gotować śniadanie dla dzieci, a że 
nie miała żadnych zapasów żywności 
w domu, więc poszła do sypialni, 
gdzie mąż jeszcze w łóżku leżał, 
i prosiła go o pieniądze. Ten schwy
cił z pod poduszki rewolwer i strze
lił do niej. Pani M. upadła, a sąsie- 
dziy którzy przybiegli na huk, ka
zali go aresztować.

■ • • »   ~t—
Z Białego Domn. .

W aszyngton, 28 września. — Se
nator Higgins i delegat Kongresu 
Pierce z Indjany byli dziś jedynyjmi 
których prezydent przyjął w audjen- 
cji. Pani Karolina Smith,' prezy
dentka „L ig i przemysłowej Kobiet 
odwiedziła dziś prezydenta z 8-ina 
dziewczętami różnych zawodów. Zo
stawiła także prezydentowi pismo w 
którem apeluje do prezydenta żeby 
się zajął kwestją pracy kobiet, gdyż 
to może mu przy teraźniejszych wy
borach partję republikańską utrzy
mać przy sterze rządu. V ,

Przyszłe rozdwojenie Kntolikóxv.

Newark, N. J. 28 września. — 
Na zjeździe katolików mówił. Dr. 
Schroeder o ziemskiej władzy papjc- 
ża. Mowa jego wywołała ogromne 

. oburzenie. Wołano głośno że takie 
postępowanie papieża doprowadzi do 
rozdwojenia katolików. Szczególnie 
Irlandczycy są bardzo niezadowoleni. 
z mowy doktora. .Na dzisiejszem taj- 
nem posiedzeniu mają powtórnie 
wystąpić przeciw wszelkiej polityce 
papieża.

Zniesienie kwarantany.

Hawana, 28 września.— Baldana- 
re hiszpański jeneralny konsul w 
New Yorku, zawiadomił jeneralne- 
go gubernatora wy6py Kuba, że od 
23go września nie pojawił się żaden 
wypadek cholery, przeto uważanie 
potrzebnem obostrzenie przejpisów 
kwarantany dla okrętów przybywa
jących z Noxvego Yorku cło portów 
Kuby.

Pożar Fabryk. I

Elizabeth, N. Y. 28 września.— 
Część zakładów “ The Sióger Mfg. 
Co.”  w Elizabethport spaliła się dziś 
rano. Oprócz tego padły ofiarą pło
mieni 3 lokomotywy i pe>Vna (liczba 
wagonów. Strata wynosiła 81^0.000 
i nie była zabezpieczoną.' Wielu ro
botników wskutek tego pożariu zos
tało bez pracy. 1 .

Paniłlarrison coraz lepiej.
------------! • oW ashington, 28 września.— r a 

ni Ilarrison spała dobrzle, i przyjmo- 
xvała więcej pokarmu. ;W stanie jej 
zdroxvia znaczne polepszenie.

Eksplozja Nitroglyceryny.

Columbus, O., 28go września. — 
Dziś po południu miała miejsce w 
jednym z magazynów niedaleko Li
ma położonych, eksplozja Nitrogly
ceryny, przyczem siedmiu ludzi zo
stało zabitych.

Clevelaml jodzie do Nexv Yorku.

Buzzards Bay, Mass., 28 wrześ
nia. — Cleveland xvyjeżdża \y czwar
tek wieczorem do New YorkuJ

NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI.

__Ilugh 0 ’ Donnell został znów
aresztowany, i posądzony o zamor
dowanie Pinkertończyków. Sędzia 
Porter nie chce przyjąć żadnej kau
cji za 0 ’ Doniiell’ a,

—  W  Flint, Mich. spalił się ko
ściół metodyjski. Straty, wynoszą 
839.000.

— W  Battle Creek, Mich. upadła 
z powodu pożaru firma “ Union 
School Fnrniture Co.”  Długi wy
noszą $225.000, ale majątek pozo

stały wystarczy na zapłacenie wie
rzycieli.

_  Z Reading, Pa. donoszą, iż po
ciąg na którym wiezipny był cyrk 
Forepaugb’ a, spadł z toru w rów 40 
stóp głęboki. Klatki ze zwierzętami 
porozbijane. Niektóre zwierzęta za
bite, inne pouciekały.

W  iadomości 11 iej skie.
______ £ _

Dr. Dunikowski przemówi dziś dwu
krotnie do lodu 1

w hali szkolnej przy ul. Bradley. 
Wolno będzie także delegatom To
warzystw mówić!

Spieszcie bo profesora już wię jej 
nie usłyszycie, a mówi tak słodko 
tak porywająco, że się aż na płacz 
zbiera! OO. Zmartwychwstańcy ma
ją Dra także członkiem honorowym 
mianować.

Czy dyplom także wręczą niewia
domo?

_____ . , ,
Nowy wyzysk kapitalistów.

W obec galopującego wzrostu 
ceny twardego węgla, który doszćdł 
od $5.75 i $ 6.00 w Kwietniu do 
87,50 już obecnie zaczynają ludtie 
myślący obliczać to nowe opodatko
wanie ich bez powodu. Niektórjzy 
obliczyli już, że Chicago zapłaci w 
przeciągu nadchodzącej zimy 8 milio
nów tej nadwyżki węglanej. Z te
go powodu porównuje chieagoska 
„Staatszeitung”  nie bez racyi węglar- 
ską spółkę ze zdobywczy podbijają
cym kraje i nakładającym podług 
upodobania po kilka miljonów kijn- 
trybucyi na pojedyncze miasta.- Ale 
nie ma złego żeby na dobre nie wy
szło. Wyzyskiwani obywatele prze- 
myśliwają również na^ środkami 
obrony przeciw temu łupieżcy, ti li
stowi węglarskiemu, i mają stoaowić 
przeciw niemu prawo, przyjęte w q- 
statniej kadencyi prawodawczej prs e- 
ciw ttustom. Prawo to nakłada 
815,000 kary na tych, którzyby two
rzyli trust lub tylko porozumienia 
wzajemne xvzględem> ustanowienia 
czyli uregulowania ceni:na towary. 
Na mocy tego prawa może się po
wiedzie obywatelstwu diiiałać skute
cznie przecixv tym pasożytom krajo
wym.

Drobne wiadomości.

* August Miller, zam. p. n. 142 
na Canalport ave. przy wskakiwaniu 
na pociąg koleji linowej na rogu 
La Sale i Madison ul. dostał się pod 
koła wagonu. Odniósł ciężkie uszko
dzenia wewnętrzne i ma złamaną 
nogę.

* Pociąg kolei linowej nadjechał 
wczoraj przz Wabash ave. i 18ej ul. 
na wóz Frauka Elldrieb. Woźnica 
został wyrzucony na bruk i odniósł 
niebezpieczne uszkodzenia.

* Józef Korzeniewski z Bridge- 
portu spadł wczoraj na La Salle i 
Washington ul. z wagonu Mi waukee 
ave. koleji linowej i złamał nogę. 
Odwieziono go do szpitala.

* Potrzeba dobrych agentów któ
rzyby chcieli być przewodnikiem w 
osiedlaniu się emigrantów i polskich 
obywateli w najlepszych okolicach 
Stanów Zjednoczonych, gdzie rola 
jest urodzajna i przynosząca w-ielkie 
zyski z owoców i płodów* ziemnych. 
Po bliższe szczegóły zgłosić sje do 
adrainistracyi „Telegrafu”  3 2 - 34 
Market, róg Randolph, pokój 51.

* Podany jest projekt, aby przy 
każdym domn była s^zynka do li
stów. Listonosz będzie oboxviązany 
wkładać i wyjmować przesyłki po
cztowe. Skrzynka taka ma koszto
wać $1. Niezły projekt.. . .

* Wczoraj podczas zebrania majt
ków spadł z balkonu „  Aurora Turn 
Hall”  majtek Georgs Islaud na 
bruk i na miejscu się zabił. Od
wieziono go do County Morgue.

* Wczoraj wieczorem odbył się 
w*ielki meeting republikański 16ej 
wardy w Hali na rogu Noble i Emma 
ulicy.

Przemawiał gubernator Fifer o 
ustawie szkolnictwa wStanie Illinois. 
Polacy wzięli ogromny udział, tak 
rejpublikani jak i demokraci.

* Wczoraj zos .a przy 28 ul. przez 
kolej Nl Y. C. p -zojechuny Williiim 
Elliford. Stracił obie negi.

* James Ulk, oskarżony o to, iż
w “ labor-day”  xrs ;ąpił do saloonu 
Jakóba Werbas ra 12 nl. i za pomo
cą rewolweru przymusił 10-letnią 
córkę gospodarza io  wydania mu 
10-dolarową zaw: rtość kasy, został 
pod kaucją $800 c ddany pod sąd 
kryminalny. ^

* W e wczorajsi yiu numerze “ Zgp- 
dy”  jest wydrukc w*ane, że kościoły i 
szkoły nie buduj*. księża, tylko cie
śle i mularze a parajtianie za to pła
cą. To prawda!

* Wczoraj zastał przejechany 
przez pociąg kolei New York. Chi
cago et St. Louis William Cliffoni, 
zam. p. n. 2930 ni La Ssalle ul. |Ma 
zgniecione obydwie nogi. Odwie
ziono go do szpitala powiatowego.

* 30-letni JobnMoser, zam. pJit., 
229 na W . Diyisiou ul. skoczył z 
mostu na Ashland ah*e. cło rzeki i i - 
tonął. Ciało jego odnaleziono i pć - 
stawiono do trupi mii.

* Konduktor jednego z przyby
łych tu pociągów Wibasjb, zawiado
mił Urząd zdrow a, iż miał na po
ciągu chorego na aholerę. .

» • -  ■ ■ ■ ,

Ostatnie Telegramy.
Republikanie siś trzjwają.

Columbia, S. C. : 9 września. - 
Konwencja republikańskh odbędzie 
się dziś po południu. W7lele murzy
nów przybędzie. 3hcą Hirrisona o- 
trzyraać na tykiecie.

0dxvażny żeglarz •

Huelva, 29 wr::eśnia. —Kapitan 
Andrews przejechał Atlantic w ma
łej łódce zupełnie sz< zęśli vie.

_________ __ —  ----------

Słowianie W tfryc :.i * ' I
Marsylja, 29 trześnia. —  Donq- 

szą z Aden że ogrom ly re ch emigra
cyjny Słowian rozpooząłs ę do A fry
ki. Całerai karawanami przybywaj \ 
do Aden.

Słowianie przybyu ająrnzmaityn i 
portami jak z Zeylnh, Massowai 
Djibóutil i Suakim. Broń i amuni
cję przywożą ze sobi,.

Wdow a po Parni Ilu cl ora.

LoNDYn, 29 września. — Wdow*ia 
po Karolu Stuart Parnell zachoro
wała niebezpiecznie.

_______i .  -------------
Nie ma 'więcej choler y. n

Neiy Y ork,! 29 wiześnii.— Biul :- 
tyny ogłaszają że nie było więcej 
wypadków cholery w kv arantanie 
od 19 września b. r.

Cholera w f osji. I
St. P etersburg, 29 w -źeśnia.-- , 

35 nowych wypadków cho eiy wczo
raj, z tych 7miu śmicrteln/ch.-

14 górników z; sądzono.
C oeur D *A l e x e , Idaho 29 wrześ

nia. — Zasidzono 11 górników z a .- 
konspiraeje i podburzania od 18tu j 
miesięcy do 2 lat. fJgłoss ono ape-
•ację- _____|

Alderman Stnart Knil 1 Lord-Majoreni.
Londyn, 29 września.— W  Guilć- 

hall wybrano dziś Lc rd Majorem A - 
dermana Stuarta Kniil dlatego że 
jest katolikiem. (Poprzedni Lord 
Major był żydem. P~zyi>- Red.) '

Proklamacja xvnnki Dilm Pedro.
V alparaiso, 29 września. —  Li

stownie donoszą z R io 1 Grandę do 
Sul, że wytworzyło się silne stron
nictwo, które cbcc proklamować 
wnuka Dom Pedra cesarzem.

Cholera w Hamburga.
H amburg, 29 września. —  Ofi 

cjalna statystyka w ykazuje przera 
zające cyfry zmarłych na cholerę. 
Wczoraj zachorowało na nowo 41 
osób, z których zmaiło 16. .

Ekspedycja jenerała W. LocRharta.
Simla, 59 wrześni i. -t-  Pod do 

wództwem jenerała W. Lod&harts 
przybyli wczoraj saperzy z Allaha- 
bad w. celn rozpoczęć ią prke przy bu 
dowie koleji indyjsk ej. | I


