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POKRZYWDZENI ROBOTNICY UMIĄ 
SIĘ O SWE PRAWA DOPOMNIEC. 

W walce o lepszą dolę robotnika padło 
kilkunastu robotników, to nowy 

zastęp męczenników za sprawę 
robotniczą i ludzkości. 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY 

Dotyczące przebiegu walki pracy z ka
pitałem—Kompletna porażka nie

proszonych "opiekunów"—Dal 
sze przygotowania obrony. 

/ 

Pittsburg jest wzburzony. Ludzie 
tam są zabijani na ulicy. Strzały re
wolwerowe i nawet armatnie kładą 
trupów, jakby w regularnej wojnie! 

Oto przyczyny tego buntu. 
Ośm mil od Pittsburga jest mia

steczko Homestead, gdzie Andrzej 
Carnagie ma ogromne fabryki wyro
bów stalowych i żelaznych. Pracuje 
tam dużo robotników, którzy już nie
raz musieli o swe prawa walkę sta
czać z kapitalistami, i są już w tych 
walkach wytresowani, że się +ak wy
rażę. Za pomocą silnej organiza-
cyi, robotnicy zdołali doprowadzić 
do tego, że fabrykanci musieli rok 
rocznie podpisywać kontrakt na wa
runki wypłaty i ilość godzin pracy. 

Konkurencya w przemyśle żelaz
nym, doprowadziła do obniżenia ce
ny wyrobów. Kapitaliści przyzwy
czajeni do ciągnięcia po 50-100 pro
cent dochodów, stali się niekontenci, 
gdy te dochody zostały nieco zredu
kowane. Publiczności wyzyskać nie 
mogą, więc postanowili wyzyskać 
swych robotników: ogłosili, że płaca 
będzie obniżona, z d. Igo Lipca. W 
fabryce porozlepiano "proklamacye" 
że kto nie zgłosi się do bióra, iż chce 
za niższą cenę pracować—to będzie 
wydalony. 

Płaca już była i tak za niska, więc 
robotnicy jednogłośnie wypowie
dzieli, że na tych warunkach praco
wać nie będą. 

Fabrykanci już zbierali sobie po 
kraju "skabów" i przygotowywali się 
do walki. Robotnicy też bezczyn
nie nie czekali, aż inni ich miejsca 
zajmą. 

Wszak to robotnicy pobogacili fa
brykantów, wszak z ich krzywdy sta
nęły te wspaniałe gmachy — mieliż 
więc odejść tego wszystkiego!? 

Walka rozpoczęła się dwa dni 
przed czasem przez kompanię ozna
czonym. Fabryki zamknięto 29go 
czerwca. Kapitaliści poprosili sze
ryfa, aby im dał straż do pilnowania 
własności, lecz to był tylko pozór o-
bliczony na zamydlenie ócz robotni
kom, bo w rzeczywistości już było 
obstalowanych 300 detektywów od 
Pinkertona z Chicago. 

Robotnicy oświadczyli szeryfowi, 
że nie dopuszczą się sami żadnego 
buntu, ale idzie im tylko o to, aby 
*'skabów" do roboty nie dopuścić. 
Robotnicy nawet chcieli kaucyę za 
siebie dać, żeby ich naznaczono jako 
bezpłatnych pomocników. Szeryf 
nie widział potrzeby trzymać tam 
straży. Ale kapitaliści szukali spo
sobu, aby wywołać bunt: Ogrodzili 
swe fabryki płotem, obwiedli elek-
trycznemi drutami, pozapruwadzali 
węże do rozlewania gorącej wody na 
strajkierów itd. 

Gdy takie przygotowania robiono, 
robotnicy rozwiązali swój komitet i 
całą organizacyę, akta swe ponisz
czyli, nakupili amunicyi, uzbroili się 
i czekali zaczepki. Robotnicy w ka
sie mają $250,000 na cele walki, ale 
pieniądze te są sekretnie ulokowane. 

W nocy z d. b na 6go Lipca miało 
przyjechać parowcami, aż 350 dete
ktywów Pinkertona, aby się sekret
nie ulokować w fabrykach. 

Robotnicy to przewidywali i mieli 
swą straż ra czatach. O godzinie 2 
w nocy konni posłańcy ostrzegli ro
botników, że rzeką z Braddock jadą 
detektywi. Już o godzinie 2:30 ze
brało się dosyć robotników, aby nie 
pozwolić detektywom wylądować. 

O godzinie 4 rano detektywi chcie
li wylądować, ale tłum im nie poz
wolił. Wtedy herszt detektywów 
kazał strzelać. Wystrzelono z fuzyj 
Winchestra twardymi nabojami i 
dwóch strajkerów padło trupem, a 1 
ranny. 

Robotnicy odpowiedzieli ogniem 
z rewolwerów, ale detektywi pocho
wali się w parowcach, które grubą 

•blachą były obite i wogóle przygo
towane na wojnę. 

Odgłos strzałów sprowadził nad 
rzekę około 5C00 ludzi. 

Detektywi strzelali bez ustanku. 

Robotnicy zrobili na prędce bary
kady z żelaznych sztab i z poza nich 
celnymi strzałami odpowiadali dete
ktywom. W taki sposób raniono 
7 detektywów. 

Detektywi musieli wreszcie odstą
pić od brzegu. Rannych odwieźli 
do szpitala do Braddock, i znów po
wrócili. 

Robotników zabitych i rannych 
pozbierano i ulokowano w domach. 

Skoro o buncie do Pittsburga na
deszła wiadomość, o godz. 0 rano, 
tamtejsi robotnicy uzbroili się do
brze i ruszyli na pomoc swym towa
rzyszom do Homestead. 

'Wkrótce po godzinie 6 rano na 
obu stronach rzeki strajkerzy mieli 
po jednej armacie i dostateczną ilość 
amunicyi. 

O godzinie 9ej rano zaczęto bom
bardować strzałami armatnimi z obu 
stron, parowce z detektywami. Strza
ły były dość trafne i wszystko co 
było z drzewa, rozstrzelano. Zeby 
statki nie były wykładana stalą, to 
by z pewnością zostały zatopione. 
Pomiędzy strajkerami było dużo 
trafnych strzelców i skoro który de
tektyw się pokazał, zaraz go brano 
na cel. 

Robotnicy założyli węże do be
czek z naftą i chcieli oblać parowce, 
aby je zapalić. To nie skutkowało. 
Wylano kilka beczek oleju na rzekę 
i zapalono, w nadziei, że ogień po
chłonie łodzie, ale wiatr wiał w prze
ciwną stronę i detektywi uniknęli 
okropnej śmierci. Gdy to nie skut
kowało, robotnicy zaczęli rzucać 
bomby dynamitowe na parów ce. Kil
ka bomb eksplodowało w wodzie, ale 
niektóre tuż przy statkach, odrywa
jąc części. Położenie detektywów 
stało się jak najniebezpieczniejsze. 
Po trzy razy detektywi wywiesili 
chorągiew, że się poddają, ale przy
jęto to jako podstęp i białe chorąg
wie rozstrzeliwano. Detektywo n 
pewnie zabrakło amunicyi, bo prze
stali już się odstrzeliwać, a wywie
szali chorągiew z prośbą o litość. 

Powoli lud zaczynał ostygać z go
rączki i prawie zostawiono detekty
wów w spokoju. 

Nad wieczorem znów się robotnicy 
zaczęli gromadzić, a teraz byli do
brze przygotowani, aby statki spalić, 
ale przewódzcy org.mizacyi robotni
czej temu zapobiegli. 

Urzędnicy robotniczego towarzyst
wa uspokoili lud, i pozwolili dete
ktywom na poddanie się. Tłum wiel
ce był niezadowolony z tego, bo żą
dał śmierci detektywów. Urzędnicy 
Unii robotniczej udali się na statki 
i uwolnili detektywów, na tych wa
runkach, że zostawią broń, amunicyę 
i żywność, a sami tylko z życiem pój
dą precz. 

Pinkertończyków strajkerzy wy
prowadzili z niebezpiecznego miejs
ca, ale jak się ukazali na ulicach, to 
tłum, składający się z różnych lu
dzi, kobiet i dzieci, plwał na nich, 
popychał, pluł, kopał nogami i bił 
kijami. Kobiety parasolami wybijały 
oczy detektywom, dzieci sypały im 
piasek w oczy i rzucały kamieniami. 

Z pomiędzy detektywów zostało za
bitych 7, a 40 rannych, z których 
wiele umrze. Rannych zabrano do ra
tusza, a innych detektywów uloko
wano w teatrze na noc. 

Jak detektywi przechodzili obok 
hali unii robotniczej, to musieli wszy
scy zdjąć czapki i oddać ukłony. 

Robotnicy podpalili statki, skoro 
detektywi z nich byli wypuszczeni. 
Przedtem jednak zabrali około 400 
dubeltówek. Razem strajkerzy po
siadają 960 dubeltówek i dużo amu
nicyi. 

Czterech strajkerów zostało zabi
tych przez detektywów, a wielu ran
nych, z których 7 spewnością umrze. 
Pomiędzy zabitymi jest polak Julian 
Markowski, a pomiędzy rannymi 6 
polaków: Henryk Rumiński, Andrzej 
Kuda, Karol Dorski, Antoni Pałatka, 
Karol Mulański i Józef Sodak. 

Wieść o porażce pinkertończyków 
szybko się rozniosła. Szeryf na wia 
domość o tych wypadkach, odpowie
dział, że nie wysłał tam tych ludzi i 
za ich przybycie nie jest wcale odpo
wiedzialnym. Na telegram jego o 
pomoc, gubernator odpowiedział, iż 
władze miejscowe powinny się po
starać o spokój! 

W nocy o 12:30 z środy na czwar
tek detektywów odwieziono z Home
stead do Pittsburga, Szeryf obiecał 
robotnikom, że ich wszystkich zaare
sztuje za zabójstwo robotników.Lecz 
detektywi nie byli aresztowani, ale 
prawdopodobnie są wywiezieni z 
miasta. 

We czwartek panował spokój, ale 
robotnicy się przygotowują do dal
szej walki, gdyby kapitaliści spro
wadzili detektywów. 

Szeryf wydał proklamacyę, że po
trzebuje pomocników. Zgłosiło się 
tylko 200 kandydatów, ale boją się 
iść naprzeciwko strajkerom. 

Według ostatnich wiadomości, za 

bito 20 osób, a mianowicie dziewię
ciu pinkertończyków, a jedenastu 
strajkerów. 

Gdy wieść o zaburzeniach donio
sła się do kongresu, tamże przedsię
wzięto rezolucyę, aby zbadać dokła-
dnie na jakich zasadach zorganizo
wani są pinkertończycy, od jak da
wna, na jakie cele i czy nie są oni w 
związku z despotycznemi mocarst
wami Europy. Wreszcie, jakie pra
wo należałoby ustanowić, któreby 
położyło tamę wszelkim akcyom tej 
nielegalnej instytuoyi. 

W senacie także mają być rozpa
trywane przyczyny tych zaburzeń— 
w kierunku dobra robotników. Kon
gres bowiem powiada, że proteguje 
robotnika amerykańskiego i jego za
płatę, a nie bandę zbirów, która tam 
przychodzić, nie miała najmniejszej 
racyi. Do rozpatrzenia tej sprawy 
ma być wybrany komitet trzech, a 
każdy członek tegoż komitetu ma 
być z innej partyi politycznej. 

WIADOMOŚCI Z PITTSBURGA. 

Niejaki Franciszek Wielawski,po
lak, jadąc tramwajem wypadł na 
bruk i złamał sobie szyję. Śmierć na
stąpiła natychmiast. 

Tutejsze towarzystwa socyalistycz-
ne i wolnomyślne uchwaliły na mi
tyngu potępić partyę narodową ro
botniczą, która odbyła swą konwen-
cyę w Omaha. Dlaczego ten tak na
gły a niczem nie dający się uspra
wiedliwić afront—robotnicy nie mo
gą sobie wytłómaczyć. Bądź-co-bądź 
w tutejszych kołacb robotniczych dla 
nowej partyi istnieje niemały entu-
zyazm. 

Jakób Grabowski, został mocno 
potłuczony przez upadający kosz, 
służący do wyładowywania węgli. 
Odwieziono go do szpitala. Nie ma 
nadziei, by wyzdrowiał. 

W fabryce Wharton Mili upadło 
żelazo na nogę Szawoskiego, którą 
mu tak zgniótło,że musiano ją ampu
tować. 

Jan Kierzewski, 31etni chłopczyk, 
umarł w domu rodziców, wskutek ran 
otrzymanych z poparzenia. 

W dniu czwartego Lipca puszcza
jąc ognie stuczne, pokaleczyli się z 
własnej winy polacy: Piotr Ławecki 
i M. Kilowski. Pierwszy utracił dwa 
palce u prawej ręki, drugi pół ręki. 

Ks. Miśkiewicz wyjechał z Pitts
burga d. 5 Lipca do Europy, w celu 
poratowania zdrowia. Po 2ch miesią
cach obiecuje powrócić. 

Rodak nasz Alexander Monkiewicz 
pn. 1806 Penn ave., wynalazł nowy 
motor do welocypedów, który może 
pędzić nawet lekkie buggy. Motor 
ten ma być dość tani, więc niezadłu
go uwolni konie z niewoli. 

WIADOMOŚCI Z CLEVELAND. 

—Emma J. Tilden zaskarżyła to
warzystwo tramwajowe "Brooklyn 
S. Ry. Co." o $5,000 odszkodowania 
za pokaleczenie, jakie odniosła 21 
maja. 

—Sara A. Johnson, która była sil
nie potłuczona przez tramwaje przed 
budynkiem Arcade, w ub.piątek, za
skarżyła "East Cleveland Ry. Co." o 
815,350 odszkodowania. Jest ona 81 
lat stara. Czy też dożyje do czasu pro
cesu? 

—Baron węierski Leon Devay. do
brze znany pianista, dał prywatny 
koncert w swera mieszkaniu, na cześć 
p. Trane z Wisconsin, członka Racły 
sanitarnej. 

—Naszym agentem na Cleveland 
jest p. Henryk Lewis, pn. 325 Supe
rior. Prenumeratę można płacić tylko 
u niego, lub odsyłać wprost do wy
dawcy w Toledo. 

—W bieżącym tygodniu wniesio
no 14 skarg do sądu o rozwody mał
żeńskie. Złe to świadectwo dla rcdzin 
amerykańskich. 

—"Ostatnie dnie Pompei" wysta
wione będą d. 26 Lipca, w specyalnie 
zbudowanym amfiteatrze, który po
mieści 12,000 osób. Sztuka ta wysta
wiona będzie codzienie przez całe la
to. Amfiteatr pokryje 5 akrów grun
tu, budowa już rozpoczęta przy koń
cu ulicy Payne. 

—Frank Draeger, który zastrzelił 
Jennie Fitch w marcu, uznany został 
waryatem przez sąd w Cleveland i 
odesłany został do Ft. Wayne, zkąd 
pochodzi, do Domu Obłąkanych. 

—Paweł Nareński i Paweł Weber, 
aresztowani są za pobicie i postrzele
nie Karola Mosier. 

CAMP MEETINGS AT VERMILLION,0. 
Excursion tickets on sale via the 

Nickel Plate from June 21st to 
August 23rd at very low rate3. Ti
ckets good returning until August 
26th. 

ZE STAREGO KRAJU. 

OSTATNIE WIADOMOŚCI Z POLSKI 
POD TRZEMA ZABORAMI. 

Przestępstwa rozmaite Nowe towa
rzystwo — Sprzedaże majątków 

Pożar miasteczka w Galicy i 

Mogilno. Przed kilku dniami przy
byli dwaj nieznajomi mężczyźni na 
tutejszą pocztę i chcieli się widzieć, 
jak pisze "Ivuj. Bote", z wyższym u-
rzędnikiem pocztowym. Gdy ich za
pytano, co chcą od urzędnika, nic nie 
odpowiedzieli. O godz. 1 w nocy 
usłyszał urzędnik, pełniący nocną 
służbę, jak pukał ktoś do drzwi, a 
następnie zobaczył jakiegoś mężczyz
nę, który gwałtem chciał drfcwi wy
łamać. Urzędnik ów obudził wtedy 
innego urzędnika i obydwaj wy
pchnęli na ulicę dobijającego się zło
dzieja. 

Michałkowice. Werczan Glondek 
tuztąd zaczaił nie się dziewczynę, z 
którą miał zamiar się ożenić, a która 
go dla kogo innego porzuciła, właś
nie kiedy schodziła z urzędu stanu 
cywilnego i strzelił do niej kilkakro
tnie z rewolweru. Jeden strzał zranił 
ją w prawę, jeden w lewę ramię, a 
trzeci zranił w piersi mężczyznę, u 
którego dziewczyna mieszka.Napast
nika ujęto i osadzono w więzieniu. 

Tylża. Dnia 2 kwietnia skonfisko
wała policja w drukarni p. Marcina 
Jankus, litwina, znaczy zapas ksią
żek, po części w języku polskim dru-
Kowanych, rękopisy itd., ponieważ 
miały one mieć charakter rewolucyj
ny. W ostatnich dniach maja toczyła 
się sprawa ta przed sądem w Tylży; 
drukarza Jankus uznano niewinnym i 
wszystkie książki i rękopisy mu zwró
cono, jako treści niezakazanej. 

Toruń. Pięciu fałszerzy rubli albo 
przynajmiej wydawcy falsyfikatów 
jedno i 10-rublowych schwyciła poli 
cja toruńska w oberży Czarneckiego 
na ulicy Arabskiej. Są to podobno 
żydzi polscy, którzy ofiarowali włoś
cianinowi Kubiakowi z Księstwa ru
ble po 1 mr., po 25 kopiejek, a w 
końca funtami za tanie pieniądze. 
Policja zawiadomiona naprzód, zdo
łała ich przytrzymać. 

Niezwyczajny zamach samobójczy 
wykonał pewien 21-letni robotnik w 
Jeżycach. Nasypał sobie poprostu w 
usta i na dłoń prochu i zapalił go pa-
lącem się cygarem. Życia sobie 
wprawdzie w ten sposób nie odebrał, 
ale mocno się poparzył. Niedoszłego 
samobójcę umieszczono w tutejszym 
lazarecie miejskim. 

Piła. W tych dniach przyareszto-
wano w własnem pomieszkaniu tu
tejszego robotnika Spilla za to, że w 
napadzie szału pochwycił siekierę i 
chciał nią pozabijać żonę swą i dzie
ci. Spili jest znany jako człowiek 
gwałtowny i był już kilkakrotnie ka
rany za rozmaite występki. 

Bytom. Nad głównem wejściem 
do kościoła Św. Trójcy została w 
ostatnich dniach wsadzona płyta ka-
m:er:n;a,ważąca 50 centnarów,na któ
rej jest wyobrażona Trójca Św., Bóg 
Oj ciec, Bóg Syn i Bóg Duch św. 
Płytę tę sprowadzono z Monachium, 
stolicy I3awarji. 

Poznań. Pewien robotnik, miesz
kający przy ulicy Neumana zapalił 
kosz z węglami i chciał, ażeby w 
dymie, jaki z tąd powstał, zadusiła 
się żona i dzieci jego. Zamiar jego 
zbrodniczy spostrzeżono na czas i 
uratowano od śmierci żonę i dzie-

Wielki pożar w Skwarzawie, w po
wiecie złoczowskim, w Galicji znisz
czył dnia 27 bm. około 100 zagród 
włościańskich, pozostawiając 700 o-
sób bez dachu i zapasów żywności. 
Szkoda wynosi kwotę 50,000 i była w 
małej tylko części ubezpieczona. 

Szombruk.GrózkaGranika z Szom-
falda przyszła wraz z swą córkątudo-
tąd na wiatrak p. Wagner, aby dać 
zmieć zboże. Stara zbliżyła się za bliz-
ko do skrzydeł wiatraka, które ją tak 
mocno uderzyły w bok, że nieszczęś
liwa na miejscu żyć przestała. 

Lwów. Zawiązało się tutaj nowe 
Towarzystwo socjalno-demokratycz-
ne "Swit", grupujące się około potę
pionego przez "Siłę" dziennika"Pra
ca" będącego własnością Józefa Da
niluka. Pierwsze walne zebranie od
było się w dnia. 1. czerwca. 

Ols ty n. Magistrat tutejszy zakupił 
przy ulicy Warszawskiej położoną 
posiadłość p. H. Herrnberg i zamie
rza wybudować tam wielką szkołę 
Dotychczasowe budynki szkólne nie 

mogą bowiem pomieścić wielkiej 
liczby uczniów. 

Reszel. Zyto stoi tu po polach w 
rozkwicie. Pojedyńcze kłosy są do
brze rozwinięte i kwiatem obsypane, 
słoma długa i mocna. Zielska prawie 
wcale nie ma, a pola żytnie zupełnie 
iuny widok przedstawiają, niż w ro
ku zeszłym. * 

Poznań. W kamiennicy przy ulicy 
św.Marcina nr.3 wydarzyło się strasz
ne nieszczęście. Spadł bowiem oknem 
z pierwszego piętra Józef Pfitzuer, 
człowiek mający 34 lata Nieszczęśli
wy na miejscu się zabił. 

Administracya probostwa opróżnio
nego w Ostrowitem, w dekanacie ra-
dzyńskim, gdzie umarł rządzca para
fii ks. Graduszewski, zleconą została 
ks. proboszczowi Wincentemu Kra
jewskiemu w Płowężu. 

Folwark Bystrzyca pod Trzeme
sznem, należący do p. Kaettig'a, ma
jący 200 mórg łąki, z pięknem zabu
dowaniem bvł w dniu 15 czerwca w 
sądzie trzemeszeńskim sprzedany 
przez subhastę. 

Królewska Huta. W środę 1 zm. 
powstał pożar w pomieszkaniu górni
ka Swobody przy ulicy Strzeleckiej 
podczas nieobecności jego żony,przy -
czem troje dzieci znalazło śmierć w 
płomieniach. 

Wieś rycerską Rudy, w powiecie 
wrzesińskim, mającą obszaru 1270 
mórg nabył rodak nasz p. O. Christ-
man z Dobrzycy od p. Bolesława 
Goetzendorf-Grabowskietro. 

Wiec w sprawie szkólnej i wysła
nia petycji do Najprzew. ks. Bisku
pa odbył się w niedzielę, dnia 12 
czerwca, w Starym Wartemborku, w 
oberży p. Poetsch. 

Gniezno. Wieś Bliźyce, położoną 
w powiecie tutejszym, a należącą do
tąd do dziedzica Stubenraucha, kupił 
za 145,000 marek p. Ericke z Magde
burga. 

DROBNE WIADOMOŚCI. 

OBIKCANKI podczas kampanii poli
tycznej mają wielkie znaczenie. 

TYLKO wtedy występujemy prze
ciwko księżom, gdy dobro publiczne 
tego wymaga. 

Kro nie chce zostać obywatelem 
Stanów Zjednoczonych, to nie ma 
wiele racyi tu żyć. 

Walenty Drabik wygrał komodę, 
którą wydała Gwardya Ułanów Pol
skich na wylosowanie. 

W Paulding, O., położyli się dwaj 
chłopcy na torze kolejowym i zasnę
li. Przejeżdżający pociąg poszarpał 
ich w kawałki. 

Anarchiści mieli mityng w St. De
nis, na którym uchwalili wysadzić w 
powietrze więzienie w Montbrison i 
uwolnić Ravachol'a. 

W Ilazleton, Pa., dnia 18 czerw
ca zabity został w kopalniach węgla, 
22 letni Jan Budziński, który dopie
ro przyjechał z Polski i pracował i 
dni. 

W kamieniołomach w Berea, O., 
zabity został Józef Rózga, który 
przyjechał z Polski przed 4 tygod
niami. Pozostała po nim wdowa i 2 
dzieci. . 

Z Bluffton, O., donoszą: Panna 
Garret, aeronautka, gdy produkowa
ła się na balonie, spuszczając się ze 
spadochronem, wpadła w rzekę i u-
topiła się. 

Moskwa znowu zaczyna nos swój 
wtykać w sprawy Bułgaryi. Kilkuna
stu więźniów zeznaje przed sądem, 
że z Petersburga dostali instrukeye 
aby zabić księcia Ferdynanda. 

Pan A. .Janiszewski, z Cincinnati, 
O., donosi nam, że tamże miała pow-
stać szkoła polska przy parafii, ale 
polacy na to nie przystali, oświad
czając, że wolą dzieci swe posyłać do 
niemieckiej szkoły. Zdaje nam się, 
że p. J. sprawę źle przedstawia, bo 
polacy w Cincinnati są dobrymi pa-
tryotami i na germanizowanie dzieci 
spewnością by się nie zgodzili. 

Niektóre pisma polskie roznosiły 
fałszywą wiadomość, że A.MEKYKA 
polemizowała z Kuryerem Toledos-
kim. Te same pisma donoszą znów, 
że proces kryminalny przeciwko 
Brzeczce, Kinie i Dałkowskiemu, zo
stał "wykreślony z książek." "Wia
domości" te tendencyjnie na naszą 
szkodę są podawane, ale nie zawie
rają w sobie nic prawdy. My nigdy z 
Kuryerem nie polemizowaliśmy, a na 
wszelkie napady z tej strony odpo
wiadaliśmy milczeniem; sprawa kry 
minalna jest sprawą prokuratoryi 
państwa, a nie osobistą p. Paryskie
go—a jaki wyrok sąd wyda w tej 
sprawie, to dopiero we właściwym 
czasie można będzie powiedzieć 

CHOLERA W ROSYI. 

co DZIEŃ SETKI OSÓB OFIARĄ, TEJ 
STRASZNEJ EPIDEMII. 

W miastnch Saratów i Kostrom zasła* 
l>ło bardzo dużo osób na cholerę 

Parowce zmieniono na szpitale. 

Petersburg, 8 lutego. (Tel. Am.) 
Cnolera doszła już do prowincyj 
europejskich. \V mieście Saratów 
zasłabło na tę zarazę 40 osób, a u-
marło 1 o. W Baku,pórcie rosyjskim 
na Kaukazie, cholera również gwał
townie się rozprzestrzenia. Parowce, 
korsujące po morzu Kaspijskiem zo
stały zamienione na szpitale. 

Rząd, nie chcąc by ludzie zanad
to się nie przerażali,zabronił gazetom 
w kraju wszelkiego publikowania o 
nowych wypadkach cholery. 

Wysłano także kilka oddziałów 
wojska, w strony nawiedzone zarazą 
w celach sanitarnych. WTiflisotwo* 
rzono tymczasowy szpital dla zara
żonych. 

Cholera, według telegramów, u-
kazała się w Kostromie, głównem 
mieście kostromskiej gubernii. Wys
łano tamże natychmiast doktorów i 
posługaczy. Jeżeli tu nie stłumią za 
razy, natenczas mająca się odbyć w 
Niżnim Nowgorodzie loterya fanto
wa będzie wzbronioną. 

WIADOMOŚCI KRAJOWE. 

Ukąszona przez węża. 
Wilkesbarre, Pa., 8 lipca. [Tel. 

Am.]—Pani Pulińska, żona salonisty 
w Mill Creek wyszła 4 lipca w góry, 
na jagody. W drodze napadł na nią 
wąż jadowity. Ponieważ nie było już 
mowy o ucieczce, przeto przycisnęła 
ona naczyniem głowę zwierzęcia i 
tak chwilę trzymała. W tem pękło 
ucho u tegóż, a wąż skoczył na nią i 
kilka razy ją ukąsił. W kilka godzin 
umarła. 

Uczcili czwarty lipca! 
Martin's Ferry, 8 lipca. [ Tel. Am.] 

Zamieszkali tutaj węgrzy, słowaoy i 
włosi, zatrudnieni w kopalniach w 
Laurelton, w dniu czwartego lipca 
popili się jak bydlęta, a następnie 
rozpoczęli straszną rzeź. Dwunastu 
ciężko rannych. 

Wypił węża. 
Phoenixvile, Pa., 8 lipca. [Tel. 

Am.]—J. llays, pijąc wodę ze stud
ni, wypił razem z nią 8 cali długie
go węża. Doktorzy dotychczas nie 
potrafili go wydostać. Wąż żyje w 
żołądku. 

Czternaście osób się utopiło. 
Yarmouth, M. S., 8 lipca. [Tel.Am.] 

W pobliżu Chebague Point rozbił się 
o skały mały żaglowiec, na którym 
znajdowało się czternaście osób. 
Wszystkie znalazły śmierć w nurtach 
jeziora. 

Campbell zrezygnował. 
Washington, 8 lipca. (Tel. Am.)— 

W. J. Campbell, prezes republikań
skiego narodowego komitetu zrezy
gnował z tego urzędu we wtorek. 

KANDYDAT PART. LUDOWEJ. 

Niektóre szczegóły, dotyczące jego ży« 
cia i karyery politycznej. 

W poprzednim już numerze dono
siliśmy, iż nominacyę na prezydenta, 
z partyi ludowej robotniczej, otrzy
mał jenerał .lames B. Weaver. 

Jenerał Weaver urodził się w 
Dayton, Ohio, w 1833 r., a prawo 
studyował w ohioskim uniwersytecie 
w Cleveland, w 1854. W kwietniu, 
1861 wstąpił jako ochotnik do pie
szego regularnego wojska, gdzie 
wkrótce dosłużył się rangi majora. 
W1865 był kom. brygady,a po ukoń
czeniu wojny powrócił do prawa, lecz 
niedługo praktykował. Otrzymał bo
wiem posadę jako redaktór gazety 
Iowa Tribune, aż w 1878 był wybra
ny do kongresu. W czerwcu, 1880 
dostał nominacyę na prezydenta z 
partyi t. zw. Greenback-Labor, cie
szącej się w swoim czasie znaczną si
łą. Dostał wtedy 307,740 głosów. 
Powrócił znowu do kongresu, w 18-
84, wybrany panownie głosami swej 
partyi oraz demokratów. 

Chciał nogi widzieć. 
Czyściciel butów.—Gdy ja oczysz

czę panu buty, to swoją twarz w nich 
możesz ujrzeć." 

Przechodzień:—"Mój dobry chło
pcze, ja nie chcę widzieć w moich 
butach mej twarzy, ale chciałbym, 
tak moje nogi w nich zobaczyć!" 

J 


