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I Z  
CZEGO TO JUŻ MOSKALE NIE ZA-

CZYNAJĄ SIĘ OBAWIAĆ! 

Niebezpieczna zabawa dzieci — Pożar 
miasteczka w Królestwie Polskiem 

Różne ciekawe wiadomości z 
polskich sadyb w Europie. 

GŁUPI ZAWSZE TRACI. 

Wąbrzeźno. Do wdowy P. przyby
ła jakaś niewiasta i odpowiadała jej 
koszałki opałki O zagrzebanych w 
lesie pod Brodnicą,a z kradzieży po-
hodzących bogactwach. Ponieważ 
•właściciel mniemanych skarbów ży
wot doczesny zakończył, przeto zło
dziejka, chcąc ulżyć swemu sumie
niu, zaproponowała wdowie P. naby
cie tychże za wynagrodzeniem 30 
marek. Łatwowierna iście, nie mając 
feniga przy duszy, pożyczyła i wrę
czyła sumę żądaną, poczem udały się 
obie do lasu. Tu wręczyła oszustka 
wdowie P.puszkę blaszaną z tą przes
trogą, aby nie otwierała jej przed za
chodem słońca, boby pieniądze się w 
piasek zamieniły. Nad wieczorem 
otworzywszy puszkę znalazła—pia
sek! Gdyby wszyscy w zabobony 
wierzący, płacili za każdą taką nau
czkę, możeby i z czasem mniej było 
głupich na świecie. 

Do "Kurjera Polskiego" piszą. W 
pewnej guberaji "nadwiślańskiej" 
zdarzył się natępujący wypadek, o 
którym wiemy z niezawodnego źród
ła, a który charakteryzuje doskona
le despotyzm i szaleństwo moskiew
skiej policji. W dniu 3-im maja wi
kary wyszedł na ambonę i rozpoczął 
kazanie, jak zwykle, od czytania od
powiedniej perykopy ewangielicznej, 
mówiąc: "na uroczystość dzisiejszą 

•czyta nam kościół św. ewangielję, 
zapisaną..." i t. d. Za to jedno słowo 
"uroczystość",wypowiedziane w dniu 
3-im maja, usunięty został z posady 
i skazany na rok cały rekolekcyj w 
klasztorze.Przypomina nam to cenzu
rę moskiewską, która z książki ku
charskiej, w instrukcyi pieczenia ba 
bek "ua wolnym ognia", wykreśliła 
ten wyraz "wolny", jako buntowni
czy!— 

Z Człuchowskiego. Nie lada stra
chu narobiła przygoda podróżna pew
nemu kmiotkowi z tutejszej okolicy. 
Powracając w podchmielonym stanie 
z swą żoną z targu miejskiego, wpa
kował zakupione towary, jako też 
paczkę prochu i paczkę zapałek pod 
siedzenie, które przez wzruszenie sa
me się zapaliły. Jakież było jego 
przerażenie, gdy się uczuł wraz ze 
swą połowicą wysadzonym w powie
trze, wskutek eksplozji prochu i wca
le nie delikatnie na ziemię rzucony, 
—a towary wartości 20 marek, na 
wszystkie 4 strony świata się rozle
ciały. 

Smiecz. Niebezpieczną zabawę u-
Tządzlło sobie niedawno temu trzech 
chłopców, naśladując powieszenie 
człowieka. Zarzuciwszy jednemu z 
pośród siebie linkę na szyję, podcią-
gnyli go^ha gałąź, a potem przytwier
dziwszy linę do drzewa, uciekli. 
Szczęściem kobieta przechodząca zo
baczyła chłopca wiszącego i spuściła 
go n& ziemię. Trzeba jednak było 
wiele starań, zanim chłopiec zupeł
nie do siebie przyszedł. 

Strzelno. Niedawno temu położył 
ktoś na torze kolejowym pod Rożnia-
tami 4 wielkie kamienie, z których 
jeden hył pół metra długi. Nieszczęś
cie żadne się nie stało, gdyż machi-
ua rzuciła z szyn kamienie. Pomimo 
to nakazał landrat władzom policyj-
nem, ażeby poszukiwały energicznie 
aprawcy.Na wykrycie sprawcy przez
naczono 50 m. wynagrodzenia. * 

Olsztyn. W dniu 1-go czerwcza 
rozpoczęła się w naszem mieście lo
kalna wystawa bydła z powiatów ol
sztyńskiego, lidzberskit-go, ostruc-
kiego i reszelskiego, i to przy ulicy 
Wartemborskiej, z północnej strony 
banku państwowego. Wystawa po
myślnie się odbyła, gdyż wielu wys
tawców się zgłosiło. 

Pożar miasta. Z Warszawy dono
szą, że miasto Złoczew, położone w 
gubernji kaliskiej stało się zupełnie 
pastwą płomieni.—Straty są bardzo 
wielkie. Dwanaście osób przy rato
waniu mienia swego zginęło w pło
mieniach.—Biedni mieszkańcy noc 
musieli spędzić pod gołem niebem na 
polach. 

Racibórz. Wydział obwodowy w 
Opolu udzielił na swem ostatnie m 
posiedzenia pozwolenia na usypanie 

ławy wstrzymującej pod Groszowica-
mi, oraz na przebicie koryta pod 
Krempą. Tamże ma też być usypana 
ława wstrzymująca, nazywana po 
niemiecku "Staustufe". 

Michałkowice. Baron Rheinhaben 
miał podobno sprzedać swe dobra w 
Michałkowicach w powiecie Katowic
kim księciu Hohenlohe ze Sławieńcic. 
Jeneralny zarząd dóbr książęcych ma 
być przeniony do Michałkowie, gdzie 
także zamieszka radzca dom. Kiewitz 
ze Sławieńcic. 

Z Tucolskiego. Spłonęło całe gos
podarstwo właściciela p. Łuczkow-
skiego w Łączninie pod Koronowem 
z wyjątkiem domu mieszkalnego i 
śpichrza. W płomieniach zginęło tak
że około 1500 owiec i jagniąt. Ogień 
powstał w stodole. 

Warszawa. Szkoły początkowe, po
zostające dotychczas pod zawiadywa
niem Ministerjum spraw wewnętrz
nych i dóbr państwa, przechodzą o-
becnie pod zawiadywania minister
jum oświaty. 

Z Chojnickiego. Z Rosyi przyszła 
cała gromada Niemców, ztamtąd po
mimo 25 lat pobytu, wypędzonych i 
zmuszonych teraz szukać przytułku 
w kraju u krewnych. 

Kwidzyn. Dotychczasowy dyrek
tor seminaryjny dr. Otto został sta
nowczo mianowany inspektorem 
szkolnym. 

Puck. W Osłaninie ma się rozpo
cząć niebawem budowa szkoły, któ
rej kosztorys wynosi 15000 mk. 

Radlin. 2 czerwa padał tu grad tak 
silny, że zboże na polu połamał i okna 
powybijał. 

WIADOMOŚCI Z CLEVELAND. 

Graczom piłkowym obniżono pła
cę, na co przystali. 

W zeszłym tygodniu umarło 79 
osób w Clevelandzie. 

Na stróżów do szkół publicznych 
naznaczono 3ch czechów, ale ani jed-
nego polaka. 

Pierwszy numer "Ojczyzny" .wy
szedł d. 30 czerwca. Redaktorem jest 
niejakiś p. Łabęcki, wielki patryota 
z New \orku. 

Z pomiędzy 47 aplikantów, tylko 
23 zdało egzamin na nauczycieli 
szkół publicznych. Pomiędzy tymi 
jest jeden nasz rodak, p. Wilmiński. 

Dn.a 14 lipca będzie rozstrzygnię
ty proces kryminalny przeciwko tym 
obywatelom polskim, którzy pokale
czyli p. Ig. GłówczewskiegO,podczas 
buntu parafialnego. 

Na przyszłą sobotę, 9-go Lipca, 
zwołany jest mityng ogólny parafian 
św. Stanisława, w celu wybrania no
wych prowizorów, parafialnych, bo 
obecni nie chcą nic płacić ks. Rosiń-
kiemu. 

Pewien irlandczyk powiedział do 
swego przyjaciela: "Ja będę jeszcze 
kiedyś prezydentem."—"A.le nie mo
żesz, boś nie urodzony w St. Zjed." 
"To nic nie skodzi; z czasem Irian -
dya będzie przyjęta jako stan—wi
dzisz!" 

"Polonia" donosi, że w ub. nie
dzielę na posiedzeniu "Sióstr Różań
ca św." przyszło do gwałtownych a-
wantur. Część kobiet jest za ks. Ko-
łaszewskim, a część za ks. Rosiń
skim. Ks. Rosiński przyszedł na po
siedzenie i chciał zbuntowane kobie
ty pogodzić, ale musiał... uciekać. * 

Biskup Horstman był niedawno 
w Detroit u biskupa Foley'a. Skutek 
tego zjazdu ma być taki, że ks. Ro
siński pojedzie do Detroit na probo
stwo św. Kazimierza, a ks. Barabasz 
zajmie jego miejsce w Clevelandzie. 
Zaś ks. Gutowski zostanie naznaczo
ny profesorem do Seminaryum Pol
skiego w Detroit. 

W sobotę sędzia Noble wydał wy
rok w sprawie ROzwarskich. Pani R. 
wystąpiła z prośbą o przyznanie jej 
alimentów, ponieważ mąż się z nią 
tak niegrzecznie obchodził, iż razem 
żyć nie mogli. Pan Rozwarski w od
powiedź na to, podał prośbę o roz
wód, posądzając żonę o niewierność. 
Sędzia wydał Rozwarskiemu rozwód 
i opiekę 3ch starszych dzieci polecił 
jemu, a dwoje młodszych' Rozwar-
skiej; nadto .Rozwarski musi płacić 
swej żonie po $20 miesięcznie na u-
trzymanie tych dwojga dzieci. Żadne 
inne alimenta nie przyznane. 

Starożytni wierzyli, że żelazo, jako 
metal ma znaczne siły tajemnicze, i 
dlatego wbijali gwoździe do ścian 
budynków jako protekcvę przeciw 
mprowemu powietrzu. Arabi, gdy bu
rza się zbliżała, krzyczeli "żelazo,że
lazo," przez co, wierzyli oni, złe du
chy, kierujące burzą musiały w dal 
uchodzić. 

rriD 

NOWY PRZYKŁAD JAK TO KAPITA 
LIŚCI TRAKTUJĄ ROBOTNIKÓW. 

Najnowsze wiadomości dotyczące spraw 
robotniczych Wiadomości z poli

tyki i ustawodawstwa—-I wie
le ciekawych wiadomości. 

COŚ NIBY Z ROMANSU. 

Pittsburg, 5 lipca. [Kor. Am.] Na 
polskiem weselu, przy Mulberry alei 
byłoby nieomal przyszło do rozlewu 
krwi. Niejaki M. Modrzewski przy
był do Ameryki blisko przed rokiem, 
a z sobą zabrał J. Blocha, swego słu 
żącego. W Europie został ktoś inny, 
oto narzeczona tego ostatniego, pię
kna dziewczyna. W tej podobno ko
chał się także i Modrzewski. I pan i 
sługa pisywali listy do uwielbianej, 
jeden o drugim nie wiedząc. M. w 
końcu posłał po dziewczynę. Przyby
ła ona w zaprzeszły poniedziałek, i 
na mieszkanie została tymczasowo u 
znajomych na Mulberry niedaleko 
25-ej ulicy. Gdy przyszedł tamże 
Bloch i ujrzał swą kochankę, która 
spodziewał się, była w Polsce, a któ
ra teraz łączyła się węzłem ślubnym 
z Modrzewskim, omal nie padł tru
pem... Jak szalony wybiegł na pod
wórze i począł się odgrażać. Wybiegł 
za nim ta«że młody małżonek i wy
zwał swego służącego.... na poje
dynek! Byłoby może i przyszło do 
tak poważnego króku, gdyby nie 
troskliwi policyanci. Aresztowali oni 
obu, a na drugi dzień każdy zapłacił 
po 13. i koszta. 

Pięć tysięcy oddalonych. 
Pittsburg, 5 lipca. [Tel. Am.] Sy-

tuacya robotników, należących do 
Amalgamated Ass'n, którzy zostali 
odprawieni od pracy w chwili, gdv 
chcieli strajk ogłosić w niezem się 
nie zmieniła. Właściciele fabryk na
prawiają maszynerye, korzystając z 
czasu. Kiedy strajk ten się ukończy 
nie wiadomo, bo obydwie strony u-
parcie przy swoich żądaniach pozo
stają. Robotnicy urządzają publicz 
ne mityngi i demonstracye. Kompa
nia z fabryk porobiła istne fortece. 
Poustawiała straże z gorącą wodą i 
okoliła zabudowania drutami elek
trycznymi. Żadnemu robotnikowi nie 
wolno się zbliżyć do zabudowań!.. 

Krzywo przysięgała. 
St. Marys, O., 5 lipca. [Tel. Am.] 

Wielką sensycyę wywołało tu zezna
nie pani W. Price, na której affida
vit, niejaki Stai»ley był aresztowany, 
jako sprawca kryminalnej operacyi 
na jednej ze swych panienek. Kobie
ta zeznaje, że przysięgała dlatego 
krzywo, że była podmówiona przez 
konkurującą z Stanley'em firmę. 

Konweitcya prohibicyonistów. 
Cincinnati, O., 5 lipca.— Od paru 

dni odbywała się tu konwencya naro
dowa prohibicynistów na której no-
minacyę na prezydenta otrzymał J. 
Bidwell z Kalifornii, a na wiceprezy
denta Cranfill z Texas. Prohibicyo-
niści prowadzili z sobą długą i zacię
tą walkę o platformę, którą w końcu 
przyjęto. 

Strzeżcie się włóczęgi. 
Wells, Minn., 5 lipca. (Kor. Am.) 

W okolicy miasteczka Wells włóczy 
się od niejakiegoś czasu "Pussy Woj
tek" znany jako człowiek niegodzi
wy. Jeśli kogo spotka samego w po
lu, to go pobije, a gdy się uda to 
i pieniądze odbierze. Ostrzegamy ro
daków, aby się strzegli tego rozbój
nika. 

Burza w New Jersey. 
Gloucester, N. J., 5 lipca. (Tel. 

Am.) Miasto nasze przed kilka dnia
mi nawiedziła szalona burza, która 
zrządziła niezmierne we wszystkiem 
szkody. Zabite zostały dwie osoby i 
kilka rannych. Prąd burzy był 300 
stóp szeroki i gdzie przeszedł, zazna
czył swą drogę strasznem zniszcze-

Kobieta ma być powieszoną. 
Kansas City, Mo., 5 lipca. [Tel. 

Am.] Wyrokiem sądu kryminalnego, 
Amauda Umble i Thomas Smith,ska
zani zostali na śmierć przez powie
szenie. Amauda będzie pierwszą ko
bietą w tym stanie, która śmierć po
niesie na stryczku. 

Z San Francisco do New Yorkn. 
New York, 5 lipca. [Tel. Am.] E-

dwin Stone, który zrobił zakład iż w 
134 dniach przyjdzie pieszo z San 
Francisco do New Yorku—przybył 

do naszego miasta we środę zeszłą, 
czyli o 60 dni później, niż się go 
spodziewano. 

Prawo "wolnego srebra." 
Washington, 5 lipca. [Tel. Am.]— 

W senacie przeszło prawo wolnego 
bicia srebra, 29 głosami przeciw 25. 
Ośmnastu demokratów i jedenastu 
republikanów głosowało za wprowa
dzaniem tego prawa. Nieobecni se
natorowie ogromnie na tę uchwałę 
się gniewają. 

Dziewczyna zbezczeszczona. 
Newark, N. J., 5 lipca. [Tel. Am.] 

Emil Mahr, 18-letni chłopak, student 
uniwersytetu newyorskiego,zbezcze
ścił w zwierzęcy sposób §-letnią có
reczkę Knapp'a. Dziewczyna jest w 
krytycznym stanie. Student został a-
resztowany. 

Strajk w Baltimore. 
Baltimore, 5 lipca. [Tel. Am.]— 

Przeszło tysiąc krawców porzuciło 
pracę, tz. "zadanej roboty." W ten 
sposób muszą oni pracować od 14— 
16 godzin dziennie. Żądają dziesięć 
godzin dziennie i tygodniowej za-
płaty. 

Zerwany most. 
Chicago, 5 lipca. [Tel. Am.) Wiel

ki holowniczy statek holując paro
wiec Tioga, uderzył w most na So. 
Halsted ulicy i,rozbiwszy go na dwie 
części, wrzucił do rzeki. Przyczyną 
nieszczęścia była zła maszynerya mo
stu. 

Dzień odkrycia dniem święta. 
Washington, 5 lipca. [Tel. Am.]— 

Prezydent podpisał rezolueyę w któ-
rej wyrażono, aby dzień odkrycia A-
meryki wstuletnią rocznicę był dniem 
święta narodowego. Dzień ten przv-
pada na 12 października, 1892. 

Republikanie w Kausas. 
Topeka, Kan., 5 lipca. [Tel. Am.] 

Odbyła się tu stanowa konwencya 
republikańska, na której na guber
natora nominowano A. W. Smitha. 
B. F. Moore, farmer na wiceguber-
natora. 

Obniżenie zapłaty. 
Ishpeming, [Tel. Am.] Właścicie

le tutejszych kopalń obniżają zapła
tę swym górnikom o 10 procent. 
Przeszło 5,000 robotników dotknię
tych zostanie tym prawdziwie car
skim ukazem. 

Pięciu zabitych. 
Little Roęk, Ark., (Tel. Am). Po

ciąg kolei Belt zderzył się z towaro
wym przy Atheiraer. Zabitych zosta
ło pięć osób, oraz kilkanaście nie
znaczne odniosło rany. 

Trzy morderstwa w jednym dniu. 
Greenville, O., 5 lipca. (Tel. Am.) 

Przedwczoraj popełniono u nas trzy 
morderstwa, które do dzisiaj są dla 
policyi nierozwiązaną zagadką. 

Za kradzież czereśni. 
Wilkesbarre, Pa., 5 lipca. (Tel. 

Am.) M. Czupka, polak, został zabi
tym przez farmera Gower za kradzież 
czereśni. Morderca aresztowany. 

Tajemnicze mordent wo. 
Celina, O., 4 lipca. [Tel. Am.] W 

Green Grove, powiecie Darke znale
ziono w polu zamordowego H. Ilaltza. 
Kto go zamordował niewiadomo. 

Narodowa konwencya murzynów. 
.Cincinnati, 5 lipca. [Tel. Am.] W 

dniach 4 i 5 Lipca odbyła się tu kon
wencya murzynów. 

WIADOMOŚCI Z DETROIT. 

W parafii św. Joahima budują no
wą plebanią. 

W każdej wardzie zorganizowane 
będą kluby demokratyczne. 

Z domu obłąkanych uciekł Wm. 
G. Moran, ale po trzech dniach poj
many został przez detektywów i na-
zad osadzony w celi. 

Sędzia pokoju Patton, p<S dwuna
stu latach służby, w poniedziałek mu
siał ustąpić miejsce swe nowo-wybra-
msmu sędziemu Teagan. 

Józef Polakowski żąda $1,000 od 
Antoniego Przybysz, za to,że go wy
rzucił z mieszkania. Sprawę prowa
dzi adwokat Kelly w Circuit Court. 

Na ulicy Chene d. 30 czerwca 
tramwaj przejechał 3 letnią dziew
czynę polską Sofię Stojczyńską. Sąd 
koronera wydał wyrok, że woźnica 
nie był winien za wypadek. 

W parafii presbyteryańskiej, przy 
rogu ulic Woodward i Hendrie, wy
buchły, wielki e awantury. Ks. H. P. 
Welton jest oskarżony o różne prze
stępstwa prywatne. Władza kościel
na wytoczyła temu pastorowi śledz
two i prawdopodobnie wypędzi go 
na 4 wiatry. 

i l  
DWA ROZBICIA SIĘ OKRĘTÓW NA 

OCEANIE ATLANTYCKIEM. 

Cholera rozgościła się już we Włoszech 
I w południowej Rosyi—Nowe roz

porządzenie względem żydów 
w Rosyi—Różne telegramy 

ATAK NA BISMARCKA. 

Moskwa, 5 lip. [Tel. Am.] Wszyst
kie lombardy, których właścicielami 
są izraelici, mają być na rozporządze
nie rządu, od przyszłego miesiąca po
zamykane. 

Zderzenie się okrętów. 
Londyn, 5 lipca. [Tel. Am.] Paro

wiec Trave, należący do North Ger
man Lloyd najechał ua brytyjski o-
kręt Fred B. Taylor i rozciął go na 
dwie połowy. Załogę i ludzi zdołano 
uratować. 

Odesłany do Ameryki. 
Paryż, 5 lipca. (Tel. Am.) Kapitan 

Fr. Foa, izraelita, który miał mieć 
pojedynek z wypuszczonym co do
piero na wolność markizem de Mo 
res, został w specyalnej jakiejś spra
wie wysłany do Ameryki. 

Bójka Parnellistów. 
Dublin, 5 lipca. [Tel. Am.] Dr. 

Tauner, w towarzystwie 100 policy-
antów przybył do Tuatn na posiedze
nie, atoli tam platforma już była za
jęta przez Pernellistów. Powstała 
wtedy bójka, z której najgorzej wy
szedł Tauner. Zapasom położyła ko
niec troskliwa policy a. 

Atak na Bismarka. 
Berlin, 4 lipca. (Tel. Am.]- -Nad-

zwyczaj wielką sensacyę wywołały 
tu artykuły pewnych urzędowych 
pism, skierowane przeciw Bismarko-
wi. Jedna z gazet dodaje, że w cza
sie pobytu ex-kanclerza w Wiedniu, 
na weselu swego syna, cesarz austrya-
cki, nie chciał dać posłachania byłe
mu olbrzymowi politycznemu. Sic 
transit gloria mundi! 

Coraz cięższe oskarżenia. 
Paryż, 5 lipca. [Tel. Am.]—Gre-

nier, oskarżony o wydawanie tajem
nic milicyjnych, ambasadorowi ame
rykańskiemu Borup,oraz rządom nie
mieckiemu i włoskiemu, został po
nownie aresztowany. Znowu mają 
przeciwko niemu masę oskarżeń. 
Miał on u siebie rysunki, dotyczące 
budowy floty i wiele innych cennych 
dokumentów. 

Balon pękł. 
Londyn, 5 lipca. [Tel. Am.—W. 

Crystal pałacu jedną z attrakcyj jest 
balon, który wznosi się tak wysoko z 
pasażerami, jak tylko lina przymoco
wana do tegóż pozwala. Kilka dni 
temu do łódki u balonu weszły czte
ry osoby, a gdy wzniesiono się 100 
stóp w górę, balon pękł. Kapitan 
Dale został zabity na miejscu, trzej 
pozostali odnieśli śmiertelne poranie
nia. 

Papież a wystawa. 
Rzym, 5 lipca. (Tel. Am.) Papież 

jeszcze nie zdecydował się, które 
przedmioty ma wysłać na wystawę 
wszechświatową. Tyle tylko wiado-
mem jest, że będą tam cudne mozai
ki i mapy brzegów morskich. Będą 
tam także rożne dokumenta od pa
pieża Aleksandra VI wręczone Co-
lumbowi, jak również dokumenta 
wręczono radzie miejskiej w Madry
cie po odkryciu Ameryki. Te ostat
nie będą w kopiach. 

Pędzi na skały. 
Londyn, 3 lipca. [Tel. Am.] Okręt 

City of Chicago należący do lninan 
Live który wyjechał z New Yorku 
do Liverpool jest przy wybrzeżu 
irlandyi w bardzo krytycznem poło
żeniu. Burza miota nim, i to w okoli
cy, w której najwięcej podwodnych 
skał się znajduje. Żaden okręt nie 
może śpieszyć z pomocą, bo powiet
rze zamglone zupełnie, a burza nie 
ustaje. 

Późniejsze telegramy donoszą 
nam: City of Chicago rozbił się O 
skały w pobliżu wybrzeża Irlandyi. 
W czasie katastrofy pasażerowie za
chowali się jak najspokojniej, co za
wdzięczać należy zimnemu umysło
wi kapitana. Spuszczono co prędzej 
łodzie ratunkowe i ratowano naj
pierw kobiety i dzieci, później męż
czyzn. Życia nikt nie utracił. Okręt 
nie zatonął całkiem, ale nabił się na 
ostry grzbiet podmorskiej skały. 
Wszystkie kajuty zalane. Wszelkie 
dotychczas starania, aby uszkodzony 

okręt ze skał sprowadzić, okazały się 
daremnemi. Pasażerowie zostali od
wiezieni do Queenstown. 

CHOLERA W EUROPIE. 

Wypadki cholery w połuduiowej Rosyi 
i we Włoszech — Śmiertelność jest 
podobno daleko większą, niż dono
szą urzędowe sprawozdania. 

LONUYN, 5 Lipca. (Tel. Am.) Wie
deński korespondent donosi: Chole
ra ukazała się już we Włoszech. O 
kilkunastu wypadkach donoszą z 
Brindisi i Latovino. Umarły dopie
ro cztery osoby, ale ludność w kraju 
niezmiernie tymi wypadkami przera
żona. 

Z Rzymu donoszą: Jest urzędow-
nie sprawdzonem, 2e w tych miastach 
ukazała się cholera, ale zarządy miej
scowe dołożą wszelkich starań by 
więcej wypadków nie było. 

Również groźne wieś*ci dochodzą 
z Petersburga. W okolicach przymo
rzu Kasptjskiem umiera setki osób. 
Panika między mieszkańcami nie do 
opisania!.. 

Niema dnia, aby nie donoszono, iż 
cholera zaznaczyła swe panowanie w 
nowej zupełnie okolicy. Ostatnie te
legramy donoszą, iż także i Turcya 
azyatycka została nawiedzoną tą 
straszną zarazą. Tak więc buropa za
grożona jest z trzech punktów, a jak 
spodziewać się należy, zdziesiątko
wana zostanie!... 

Petersburg, 5 lipca. (Tel. Am.)Za-
rząd rosyjskich posiadłości w Azyi 
przedsiębierze ostre Kroki względem 
szerzącej się cholery. Sprowadzono 
zdolnych lekarzy do tych miejsco
wości i ustanowiono dwa zarządy sa
nitarne, które mają powierzony do
zór uadgraniczny. Na wypadek, gdy-
bydoktór umarł, familia jego ma za
pewnione 600 rubli. Policya w 
Scebastopolu nie wydaje pod żadnym 
warunkiem paszportow dla pielgrzy
mów. Okręta przychodzące do portów 
podlegają ścisłej kwarantannie. 

PARTY A LUDOWA. 

Partya robotnicza ludowa odbywa swe 
posiedzenie w Omalia W platfor
mie Kwej potępi prawdopodobnie 
doktryny tsarych partyi. 

^ OMAHA, NKK , 5 Lipca. (Tel. Am.) 
Konwencya partyi ludowej robotni
czej rozpoczęła się 4 lipca. Plat
forma prawdopodobnie przyjętą bę
dzie, ta, którą uchwalono w St. Louis, 
22 Lutego, a która potępia demokra
tyczne zasady, a ogłasza się za zasa
dą wzajemnego handlu. Partya ta 
skłania się więcej za zasadami partyi 
republikańskiej, ogłasza się za au-
stryackim systemem głosowania i in-
nemi, których i republikanie się do
pominają. 

NOWA ORGANIZACYA. 

Kobiety chcą zorganizować kluby poli
tyczne po całych Stanach ^jedno
czonych. 

Chicago, III., 5 lipca. (Tel. Am.) 
Pani J. Ellen Foster stara się tu o 
założenie republikańskiego klubu 
kobiet. Celem tegóż ma być zaznaja
mianie kobiet z zasadami republika-
nizmu i pomaganie przy wyborze tej
że partyi kandydatów. Kluby takie 
powstać mają w całych St. -Zjed. i 
Ijędą tworzyć silną organizacyę. 

Drobno wiadomości. 
Górnicy w dystrykcie Wheeling, 

W. Va., zastrajkowali, dopominająo 
się takiej płaty,jaka jest w Columbus. 

Dnia l lipca wojenny okręfr ame
rykański Corwin aresztował 25 an
gielskich łodzi rybackich i parowieo 
Cogulon za przestąpienie granicy, na 
wodach norza Behring. 

.James Weaver został nominowany 
na prezydenta St. Zjed. przez partyę 
robotniczą, w dniu 4-go Lipca. 

Ks. Zaręczny przeznaczony został 
na proboszcza w Buffalo, a ks. Lex 
objął probostwo w Dunkirku. 

Robotniczy w iejarniach strajkują. 
Philadelphia, 5 lipca. [Tel. Am.] 

Robotnicy z tutejszych nut żelaz
nych, zastrajkowali w liczbie przeszło 
tysiąc, ponieważ pracodawcy chcieli 
odstąpić od przyjętej przed laty skali 
zapłaty, a chcieli natomiast wprowa
dzić niższą zapłatę. 

Po 17 latach. 
Toronto, 5 lipca. [Tel. Am.] Are-

sztant Kelly, który uciekł do Cle
veland przed 17 laty i zaczął prowa
dzić życie uczciwe, powrócił do 
swego rodzinnego miasta. Nie żyje 
już ani sędzia, który go skazał, ani 
szeryf ani konstabel,któremu uciekł. 
Niema go teraz kto aresztować, bo 
nikt nie wie, czyli on był dawniej 
winnym. , 


