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Z NASZEJ OJCZYZNY. 

Ludność Królestwa Polskiego. 
Ludność Królestwa Polskiego po 

dług urzędowego spisu w r. 1890 
wynosiła 8,256,000 d:»sz. Na tę licz
bę było samych żydów 1,134,000, 
niemców 445,000, rossyan tylko 393 • 
000. Polaków zaś 6 milionów 214 
tysięcy. Będzie zatem polaków w 
Królestwie dobre półsiodma miliona. 
Wielu ioh jest na Litwie i na Rusi, 
dokładnie nie wiadomo, ale* będzie 
tam co najmniej 5 milionów, jeżeli 
nie więcej. Możnaby zatem przyjąć, 
że pod carem żyje 13—14 milionów 
polaków, a więc daleko więcej, ani
żeli pod rządem pruskim i austryac-
kim razem, bo pod temi rządami nie 
ma 13 milionów polaków. 

Moskiewskie pismo w Lublinie. 
Warszawa.—Moskale w Królest

wie Polskiem tak się despotycznie 
rozporządzają, jakby Polska nigdy 
już nie miała odżyć, jak gdyby lud
ność całkowicie zapomniała mówić 
po polsku. Dowód tej zaciętości 
moskiewskiej mamy w nowem utwo
rzeniu w mieście Lublinie pisma p. 
t. "Lublińskaja Gubernskaja Wie-
domosti," a redaktorem mianowany 
Kołusow, urzędnik rządu gubernial-
nego miejscowego. 

Zabójstwo. 
Chełmno.—W Bergswalde pokłó

cił się ceglarz z swym dziedzicem 
Schirrmacherem, a gdy ten, wahając 
się mu wypłacić zaległą płacę, wy sz
czuł go na dobitkę psami, zabił ce
glarz najpierw psa, a potem strzelił 
do S. i zranił go śmiertelnie, fe. u-
marł wskutek rany na drugi dzień. 

Utonęli w rzece. 
W mieście Nysie na Szlązku li

czyli się rekruci pływać w tamtej
szej rzece Nisie. Kazano im w ca-
łem ubraniu żołnierskiem przepły
nąć rzekę. Dziesięciu z nich zem
dlało w wodzie i jeden drugiego się 
chwytał, przez co tak się w kupę 
-zbili, że 7 z nich się utopiło. 

Nieszczęśliwy wypadek. 
Warszawa.— Pod Młocinami w 

Królestwie Polskiem utopili się w 
Wiśle: 18letnia H. Piltzówna, 171et-
nia Zofia Strzemecżna; młodzieńcy: 
Jurczyk, lat 22 i Bykowski, lat 21. 
Wszyscy czworo pochodzili z War
szawy; młodzieńcy byli uczniami in
stytutu technologicznego. 

Zakupuje majątki. 
Poznań.—Pani hr. Działyńska z 

Gołuchowa, która przed niedawnym 
czasem nabyła majętność Szołów, za
mierza zakupić jeszcze Sośnicę, Ka-
jew, Macew i Trzebaw, aby. następ
nie ten obszar majątków zamienić 
na majorat. 

Także głupiec. 
Kwidzyn.—W pewnej wiosce w 

pobliżu miasta założył się jakiś ro
botnik o pół litra wódki, że połknie 
.żywą żabę, co też uskutecznił. Ten 
ma w żołądku żabę, a w głowie.... 
zajączki. Niezły okaz! 

Po roku się złapał. 
Gdańsk.—Przyaresztowano tu go

spodarza Semraua z Bydgoszczy, gdy 
chciał zmienić kilka kuponów z kra-
dzieży w zeszłym roku pochodzących 
a z których posiadania wylegitymo
wać się nie mógł. 

Wydalania z Prus. 
Toruń. — Rejencya kwidzyńska 

wydaliła kupca Ossera, rosyjskiego 
poddanego. Wszelkie podania o 
cofnięcie wydalenia, pozostały zu
pełnie bezskuteczne. u. 

Prześladowanie. 
Królewska Huta. — Przyareszto

wano tu p. Andrzejewskiego, za to, 
że rozrzucał pisma socyalistyczne. 
Poważniejszego oskarżenia przeciw 
niemu nie ma. 

Polskie majątki. 
Żnin.—Wieś Bożejowice, mająca 

2000 mórg obszaru, a należącą dotąd 
do Zalewskich kupił za 350,000 m. 
dziedzic Knopf z Wrocławia. ł 

Wyższa godność. 
Pelplin.—Dnia 9 zm. otrzymał ks. 

prob. Odrnwski z kościelnej Jani 
kanoniczną instytucyę na dziekana 
dekanatu nowskiego. 

Poranił się kosą. 
Buk.—We wsi Dakowy pewien 

robotnik, przeskakując przez rów, 
z kosą w ręku, padł na ziemię i po
przecinał sobie ręce. 

Do Ameryki. 
Oświęcim.—Przez Oświęcim, dro

gą na Mysłowice, Wrocław i Berlin, 
przejeżdżało 360 wychodźców za 
morze, do Ameryki. 

Kółka rolnicze. 
Jarocin.—W dniu 21 z. m. odbyło 

się tu walne zebranie Kółek rolni
czych z powiatów pleszewskiego i 
jarocińskiego. 

Niemiecki chrzest. 
Mogilno.—Wieś Ostrowite Trze-

meszeńskie, położoną w powiecie tu
tejszym, przechrzczono na "Ostwin-
ge n." 

Zaraza na bydło. 
Zaniemyśl.—Pomiędzy bydłem we 

wsiach Siekierkach, Glince i Gowa-
rzewie wybuchłą zaraza racic i pyska. 

SOCYALISTYCZNA PARTYA. 

Poniżej podajemy platformę, którą ta 
partya przyjęła na konwencyi w 
New Yorku. 

Pierwsze —*• Zmniejszenie godzin 
pracy w proporcyi do progresu pro-
dukcyi. 

Drugie— Stany Zjednoczone po 
winne wziąć w posiadanie wszystkie 
koleje, kanały, telegrafy, telefony, i 
wogóle drogi transportacyi i komu-
nikacyi. 

Trzecie— Zwierzchności miejskie 
powinny być w posiadaniu miejsco
wych kolei, przewozów, wodocią
gów, gazowni, zakładów elektrycz
nych i innych które korzyść ogólną 
mogą przynosić. '* 

Czwarte—Grunta publiczne nie po-
winne być sprzedawane. Odebranie 
kompaniom podarowanych gruntów. 

Piąte—Legalna inkorporacya miej
scowych unij przemysłowych, z wy
łączeniem cech narodowościowych. 

Szóste—Stany Zjednocz, powinny 
mieć wyłączne prawo do bicia pie
niędzy. 

Siódme— Kongresowa legislatura 
w celu rozumnego zarządu nad lasa
mi i wodami. 

Ósme— Wynalazki aby były wol
ne dla wszystkich; wynalazca tylko 
winien być wynagrodzony przez na
ród. 

Dziewiąte—Stopniowy przychód z 
taksy i opłata spadków; mniejsze 
podatki winny być zniesione. 

Dziesiąte— Dzieci do 14 roku po
winny uczęszczać do szkoły, zaopa
trzone przez ten czas kosztem pań
stwa w wikt, ubrania, książki i t. p. 

Jedenaste — Zniesienie wszelkich 
praw co do włóczęgów, sprzysiężeń i 
praw zbytkowych. Niczem nie ogra
niczone prawo kombinacyi. 

Dwunaste — Oficyalna statystyka 
co do pracy. Zniesienie zatrudniania 
dzieci, należących do szkoły, i znie
sienie pracy kobiet, gdzie moralność 
ich jest na szwank narażoną. Obale
nie systemu kontraktowej pracy 
więźniów. 

Trzynaste—Wypłata winna być u-
skutecznioną pieniędzmi St. ZjedD. 
Zrównanie zapłaty kobiet z zapłatą 
mężczyzn, przy jednakowej pracy. 

Czternaste—Prawa zabezpieczenia 
życia i prawa karzące prawodawcę za 
przekroczenia. 

Następujące są prawa dotyczące 
polityki: 

1.— Naród powinien mieć prawo 
proponować prawa i głosować za 
wszelkimi ustawami, odnośne do po
danego projektu. 

2.—Zniesienie urzędu prezydenta, 
wice-prezydenta i senatu Stan. Zjed. 
W miejsce tego niechaj będzie usta
nowione Ciało egzekutywne, które
go członkowie wybierani są i mogą 
być k,ażdego czasu odwołani z urzę
du przez Izbę Reprezentantów, je
dyne ciało prawodawcze. Stany i mia
sta powinny odpowiednie przyjąć 
statuty. 

3.—Sąmorząd miejski. 
4.---Sekretne głosowanie' przy e-

lekcyach. Ogólne i równe prawo vo-
tum, bez względów na rasę, szczep i 
iód. Dnie wyboru powinny być świę
tami uroczystemi. 

5.— Każdy urzędnik powinien być 
podległym reszcie, należących do 
"arlamentu. 

6.—Służba cywilna i kryminalne 
prawo w St. Zjed. Sądy dla każdego 
darmo. Obalenie kapitalistycznego 
systemu kar. 

WIADOMOŚCI Z CLEVELAND. 

Pani Krystyna Dobrowolska z Da
venport ulicy zażyła trucizny na 
szczury i przeniosła się ad patres. 
Przyczyną samobójstwa miały być 
ciągłe swary w domu, jakie niepo
prawny mężulek nietylko w domu 
ale i poza domem wyprawiał. Biedna 
umarła po 27 godzinach, nie mając 
przez ten czas lekarskiej pomocy. 

Franciszek Kridanek,16-letni chło 
pak, jadąc elewatorem w Mulhauser 
fabryce na Pleasant ulicy, wychylił 
głowę z elewatora, chcąc do kogoś 
mówić. Nie uważał przytem, że do
jeżdżali do piętra. Nieszczęśliwemu 
głowa dostała się między elewator a 
sufit i na miejscu został bez duszy. 

Na posiedzeniu głównej loży Brith 
Ąbraham, wielu członków czyniło u-
silne starania, aby byłego głównego 
mistrza Juliusza Kosowskiego na-
powrót przyjęto i przywrócono do u-
rzędu. Kosowski został wydalony z 
loży za przywłaszczenie sobie pie-
riiędzy towarzystwa. 

W C. A. C. parku załamał się ta
ras, w czasie gdy na nim znajdowało 
się około 300 osób. Trzask łamiące
go aię drzewa i krzyk spadających o-
sób, wywarł chwilową panikę w par
ku. Szczęściem kilka osób zostało po
ranionych i to nieznacznie. 

Jan Karoli, 16-letni chłopak został 
aresztowany zaskradzenie beczki pi
wa z wozu browarni Schlather'a. Ka 
roli ma podobno należeć do złodziej
skiej szajki, operującej po sklepach 
na St. Clair ul. i Lake. 

Polski republikański klub zorgani
zowany został w trzy dywizye, każda 
po 40 mężczyzn. Do ko nitetu tegóż 
klubu należą: W. Welfeld, J. Mał
kowski, M. P. Knioła, J. Florek i R. 
Kościński. 

J. Martin, zatrudniany u firmy 
Walker Manufacturing Co., zeskaku
jąc z pociągu padł na prawy bok i 
złamał sobie rękę tak bardzo, że mu
siano mu ją amputować. 

Drewniany most na Petrie ulicy 
grozi zawaleniem. Przez most ten 
kursują elektryczne tramwaje. 

Z PITTSBURGA I OKOLICY. 

W ubiegły piątek umarła p. Ma-
rya Anna Rosińska, żona Jozefa Ro
sińskiego, wydawcy "Przyjaciela 
Ludu." Pisma angielskie o pożyciu 
obojga, podają dosyć romantyczną 
historyę. Brzmi ona w skróceniu: Oj
ciec Rosińskiego pochodził z Ks. Poz. 
Chłopcem jeszcze będąc, obecny Jó
zef R., polubił pewną dziewczynkę. 
Ale nie długo cieszył się widokiem 
jej, bo oddano go do szkoły w Trze 
mesznie. Ztąd pisywał do niej listy. 
Było to w latach między 61 i 36 
Wtedy ojca jego oskarżono o należe
nie do rewolucyjnej partyi i osadzo
no w więzieniu. Oskarżono go prócz 
tego o zamiar zabicia cesarza Fryde
ryka Wilhelma. Po uwolnieniu go z 
więzienia, władze miały na niego 
baczne oko. Postanowił przez to wy
jechać do Ameryki. Przybywszy tu, 
młody Józef pracował długo wraz z 
ojcem szułlą na ulicy, a gcly dorobił 
się nieco grosza, posłał po swą ko
chankę, i tu ją zaślubił. Z nią miał 
dwoje dzieci, od których nieubłaga
na śmierć ją zabrała. 

N. Klima i J. Szeliński, dwaj mal
cy, za wykradanie likierów i cygar 
ze sklepów w mieście, zostali odesła
ni do domu poprawy. Ale i w Pary
żu, nie zrobią z owsa ryżu!.. 

W Upper Union Mills wylała się 
roztopiona masa żelaza na wodę,przez 
co nastąpiła dosyć silna eksplozya. 
Pisma, korzystając z każdej baśni, 
rozgłosiły, że... eksplodowała bomba. 
Chyba w ich głupich mózgownicach! 

Fr. Kunicki pokaleczony został 
przez W. Kenney, wielkiemi nożycz
kami. Rannego odwieziono prawie 
w bezprzytomnyin stanie do szpitala. 

Pani Franciszka Goduńska z ulicy 
Meadow, jest dosyć silnie poparzoną 
przez eksplozyę lampy naftowej. 

MICHIGAN. 

SAGINAW, 2 wrześ. (Kor. Am.)— 
Jan McPall, wóźnica dla firmy Bat-
chellor & Son, aresztowany został za 
niemoralny napad na 14-letnią có
reczkę Fr. Stoneckiego, niedawno 
przybyłego z Europy.— 'Tramwaje 
elektryczne miały dwa wypadki we 
środę: F. Johnson nie zdążył uciec z 
bicyklem i został tak pokaleczony iż 
może umrze; Albert Walters wiózł 
swą kochankę w bryczce, a tak był 
nią zajęty,że nie spostrzegł jak tram 
waj nadszedł, a z tego powodu jest 
bryczka roztrzaskana a jego kochan
ka ma głowę pokaleczoną i on sam 
rany na plecach. 

The Last. 
- Nickel Plate Niagara Falls Excur
sion, Saturday, Sept. 10th. A grand 
opportunity to visit Buffalo, Niagara 
Falls and Toronto. 

Agentem AMERYKI na Mt. 
Pleasant i okdlicę jest pan Karol 
Damazy Nowak. Kto chce Amery
kę odbierać regularnie, niech prenu
meratę opłaci z góry u pana Nowa-" 
ka, na co dostanie pokwitowauie. 

NOWINY KRAJOWE. 

Co słychać w Homestead. 
W PITTSBUKGU, w fabryce Shoen-

berger, Speer & Co., zastrajkowali 
znowu robotnicy i to po tygodniu 
pracy. I.udzie ci skarżą się, że nie 
dostają zapłaty takiej jak gdziein
dziej. Pięćset robotników zastrajko-
wało. Ma to poniekąd związek z Ho
mestead. Tutaj nic dotychczas się nie 
zmieniło. Kompania tylko prześladu
je robotników w różuy sposób. Are
sztowania za aresztowauiami nastę
pują. Sekretarz Carnegiego kompa
nii powiada, że jeszcze z 800 osób 
zostanie aresztowanych, a przeciw 
wszystkim mają być ciężkie zarzuty. 
Kompania, która ma główną winę za
burzenia, wolną jest, a nawet pozwa
la sobie na dalsze prześladowanie ro
botników. Nie dosyć na tem. Skargi 
zamierzają wytoczyć także zbójcę 
Pinkertona. Jeśli aresztowani z po
lecenia tejże bandy łotrowskiej na
stąpią, któż zaręczy, czy zrópaczony 
robotnik nie rzuci się na prześladow 
ców. Któż zaręczy, czy nie przyjdzie 
do ponownego rozlewu krwi?!./ 

Walka lwa z tygrysem. 
NEW OKI.EANS, 2 wrześ.—Zaledwo 

dzień oddziela nas od walki pugi-
listycznej Sullivana z Corbettem. 
Niema człowieka, któryby sobie nie 
zadawał pytania: Kto zwycięży? Za
kłady idą o tysiące!.. Sullivan znany 
jest jako szermierz na kułaki, posia-^ 
da w tym względzie światową sławę, 
Corbett to świeży okaz, ale według 
zdania znawców, trudny do pokona
nia. Sullivan, już o włosach szpako
watych, ale silny jak dawniej — zy
skał nazwę starego lwa, przeciwnik-
tygrysa. Walka to będzie powiadają 
niektórzy, o życie i śmierć! 

Palą ubrania i płacą za nie. 
CHICAGO,2 wrześ.—Wystawa świa

towa w Chicago zdaje się, że docze
ka się fatum. Zawisł nad nią miecz 
Damoklesa. Jeżeli cholera dostanie 
się do Chicago, wystawa musi ko
niecznie runąć. Władze stanu Illi
nois postanowiły dlategc konfiskować 
wszelkie rzeczy emigrantom, palić je 
i nota bene zapłacić. We wszystkich 
miejscowościach zarządzono ścisłą 
inspekcyę, z właszcza na stacyach 
kolejowych. Jeśli cholera ugości się 
w Ameryce,grasować tu będzie przez 
lat kilka. 

Cholera na okręcie Moravia. 
NEW YORK,'2 wrześ.—Na okręcie 

Moravia, z linii Hamburg-American 
umarły na cholerę 22 osoby. Trzyna
ście ofiar było polskich, pięć z Prus i 
jedna z Austryi. Okręt Moravia od
transportowano do zatoki, a imigran
tów przewieziono na wyspę Hoffma
na. Okręt i ludzie będą ściśle desin-
fenkcyonowani. 

(idzie zginął. 
CHICAGO, 2 wrześ.—Dr. James F. 

Cook, jeden z założycieli Bennett'a 
kolegium medycznego zginął gdzieś 
od zeszłej niedzieli. Policya szuka 
go cały tydzień, ale daremnie. Nie
którzy powiadają,że Cook zginął po
dobnie jak Cronin. 

Wygrali S.>,000. 
CHICAGO, 2 wrześ.-—Jan i Lou Ho

ward, mąż i żona z San Francisco, 
którzy puścili się w podróż pieszo do 
Chicago z Seattle, Wash., o zakład 
$5,000, przybyli tu we wtorek, czyli 
16 dni wcześniej, niż zakład był zro
biony. 

Zabił żonę, potem siebie. 
MUNCI,E, O., 2 wrześ. — Teodor 

Bird zastrzelił swoj^ żonę, będąc w 
stanie pijanym. Pijanica, widząc, ko
nającą żonę, ukląkł przy niej, uca
łował ją i sam się zastrzelił. 

Zabił go przypadkowo. 
DEFIANCE, "O., 2 wrześ.—E. Sey 

more, 16-letni chłopak, zastrzelił 
przypadkowo James'a McGoon. Za
bity pozostawił wdowę z czworgiem 
dzieci. 

Tera cotta. 
PETOSKEY, MICH ., 2 wrześ.—Na 

farmie Cbattaway'a, odkryto cenny 
rodzaj ziemi tz. terra cotta. Spółka 
kapitalistów stawia już tam parowe 
cegielnie. 

Ścisła inspekcya. 
BOSTON, MASS., 2 wrześ.—Przyby

łych do tutejszego portu rosyan, ru
skich żydów i polaków oddają ścisłej 
inspekcyi. 

Spaliła się browarnia. . • 
MILWAUKEE, WIS , 2 września.— 

Frick, Jung & Botcher browarnia 
spaliła się we wtorek. Szkody wyno
szą $250,000. 

Rosya przeciw Ameryce. 
VICTORIA, li. C., 2 września.— 

Amerykańska barka Majestic przy
była tu z Petropłowska, i przywiozła 
czterech kapitanów statków angiel
skich i amerykańskich. Statki te zo
stały aresztowane na cieśninie Be-
hringa, przez rosyjski okręt Zabraka 
a załogi osadzone w więzieniu. Ame
ryka będzie żądała wytłomaczenia od 
Rosy i. 

Wystawa będzie odłożoną. 
CHICAGO, 2 września.- Czy euro

pejska epidemia cholery dotknie wy
stawę światową? Taka kwestya jest 
tu obecnie rozbieraną, a wysuwają z 
niej najrozmaitsze wnioski. Bardzo 
wielkie jest podobieństwo, że gdyby 
eholera zaczęła grasować w Ameryk 
ce, wystawa odłożoną zostanie ma 
rok lub nawet dwa lata później. 

Domagaj*) się zamknięcia portów. 
WASHINGTON, 2 września—Do 

prezydenta Harrison'a dochodzą listy 
od różnych obywateli z kraju, aby 
zamknął porty dla imigracyi na czas 
srożącej się plagi. Wczoraj przyby
ło do New \orku na okręcie (jralia 
140 polaków, 275 żydów polskich. 

Spodziewają się strajku. 
PHILADELPHIA, PA., 2 wrześ.— 

Stowarzyszenie telegrafistów, orga-
nizacya jedna z najsilniejszych w A-
meryce ogłosi strajk na jesień. Chcą 
wyższej zapłaty. Strajk rozciągnie 
się na całą Amerykę. 

Przewrót w elektrotechnice. 
SPUINGKIHLI>,O., 2 września.—Dr. 

Winfield miał zrobić nadzwyczaj 
ważne odkrycie w dziedzinie elektry
ki. Elektryka jest wyprowadzaną z. 
kombinacyi chemicznych, a prąd ma 
być daleko silniejszy, niż z dotych
czas używanych bateiyj. 

Pierwszy rozwód z Chińczykiem. 
NEW YORK, 2 września.—W tutej

szym sądzie cywilnym wyioczyła 
proces o, rożwód pani M. Charles 
przeciw swemu mężowi )„ee Charles, 
lest to pierwszy rożwód z chińozy-

ki^m. 

Pociąg się wykolcił. 
NEWIJURGH, N. Y., 2 września.— 

Pospieszny pociąg kolei Hudson 
River, wykoleił się przy New Ham
burg. Maszynista palacz i strażnik z 
wagonu pocztowego zastali na miej
scu zabici. 

Dwudziesto-dniowa kwnraiitanua. 
WASHINGTO.V,2 września.—Prezy

dent wydał proklamacyę,nakazującą, 
okręta przybywające z portów zaka
żonych cholerą, trzymać w dwiudzie-
stodniowej kwarantannie. 

Przecięty na dwie części. 
COLUMUUS, 1NI>., 2 wrześ.—J. Ri

vers, gdy przechodził koło piły koło
wej upadł na ziemię a pochwycony 
przez rozpędzoną piłę, został prze
cięty na dwie części. 

Statek City of Toledo. 
MILWAUKEE, WIS ., Donoszą tele

gramy, że statek City of Toledo roz
bił się w pobliżu Manistee, Mich. 
Utopili się kapitan, jego dwie córki 
i siedmiu żeglarzy. 

WIADOMOŚCI Z DETROIT. 

— W bieżącym tygodniu wydano 
14 pozwoleń na śluby dla polskich 
par. 

—Doktorzy amerykańscy zwracają 
uwagę, że cholera może być przysła
na w listach z Europy. 

—W piątek utopił się w rzece Ka
rol Hana. Będąc w nietrzeźwym sta
nie, spadł z doku w rzekę. 

—We środę mieliśmy taki,e zimne 
powietrze, że bez zimowego palta nie 
można było na ulicę wyjść. 

W poniedziałek był pożar na rogu 
ul. River i Clark w fabryce Galvina. 
Straty 83,000. 

— Parafia św. Wojciecha buduje 
wspaniałą murowaną szkołę, przy r. 
ulic St. Au bin i Canfield. 

—Prof. Habdank Dunikowski wy
jechał z Detroit we środę, udając się 
do Chicago, gdzie go czeka wspania
łe przyjęcie przez polaków. 

—Partya robotnicza wzrasta w si
łę. Mityngi odbywają się prawie we 
wszystkich wardach i robotnicy licz
nie się zbierają, aby mówców wy
słuchać. 

—Dziecko Dav.ida McCuslanda,li
czące 2^ lat, wpadło w wapno laso
wane do budowy fundamentu pod 
dom, przy rogu ul. Alexandrine i 8ej. 
Poparzyło się tak silnie, że za kilka 
godzin umarło. 

—We wtorek popołudniu wybuchł 
pożar w składzie żelaztwa firmy Hunt 

& Roehring, pn. 622 Gratiot av., x 
powodu eksplozyi uafty w lampie. 
Straty wyaoszą #1,000. 

—Józef Gounond ukradł z sutery-
ny pod kościołem św. Kazimierza, 
przy ul. 23-ciej, maszynę do cięcia 
trawy i drabinę. Za to sąd go skazał 
na 90 dni do Domu Poprawy i na $2o 
kary. 

—W pobliżu Wood mere zleciał g 
szyn pociąg kolei Wabash we środę, 
"Swycz" był otworzony na boczny 
tor, więc wykoleił się. Wagony wpa
dły jeden na drugi i dwa zostały po* 
trzaskane. Z osób nikt nie uszkodzo
ny-

—Krystyna Ungerman, 50-Ietnia 
wdowa, mieszkająca pn. 875 22 ul., 
pomagała pani Wasilewskiej przy 
praniu bielizny. Znosząc kocieł z go
rącą wodą ze wschodów, spadła i 
strasznie się poparzyła. 

—We środę wieczorem o godzinie 
11 "tej> jacyś złodzieje napadli z tor
bami piaskowemi na pana Hamiltona 
przy rogu ulic Farmer i MonrOe. Po
walili go na ziemię, prawie bez czu
cia, a z kieszeni zabrali $96. Zaczem 
polieyant nadszedł, złodzieje uciekli. 

Weronika Hoga rozpoczęła pro-
ces przeciwko swemu mężowi Au
gustowi, o rozwód. Weronika w skar
dze powiada, że ma troje dzieoi z 
pierwszego męża, których August 
nie cierpi, bije te dzieci, a również 
ją. Ma czworo dzieci z obecnym mę
żem, ale nie dba on o nie wcale, a ca
ły swój zarobek przepija. 

— -Nowonarodzone dziecko Józefa 
Słowińskiego, pn. 873 Uivard ul., u-
marło nagle w poniedziałek. Świa
dectwo o śmierci podpisała akuszer
ka, która stale nie mieszka w Detroit, 
więc władze musiały przeprowadzić 
ścisłe śledztwo, w jaki sposób dziec
ko umarło. Sekcya dziecka odbyła 
się we środę wieczorem. 

—B. Kowalkowski dostał draft d. 
6 Lipcu od towarzystwa "Iron Hall" 
na sumę $850. Nie skasował tego, 
lecz trzymał u siebie w kieszeni. Te
raz towarzystwo ma dużo kłopotów, 
pieniądze są wyczerpane, a dla p. K. 
może nic nie zostanie. Nie warto 
trzymać przekazów bankowych w 
kieszeni, lecz należy je zaraz kaso
wać. 

—Władze sanitarne przytrzyma
ły Sylwerstwa Kamiński ego i Erne
sta Packer,którzy przyjechali z Ham
burga przez New York,—ponieważ 
rzeczy ich ani oni sami nie byli re
widowani w porcie przed cholerą. 
Rzeczy ich będą przewietrzone i nie 
będą oni do miasta wpuszczeni aż się 
doktorzy przekonają, że są zdrowi. 
Tymczasem trzymani są na "Stacyi 
A" na koszt kolei żelaznej. 

— Zginęła- 16-letnia dziewczyna! 
Lizzie Girard, licząca 16 lat, z Bara
ga, Mich., przyjechała na okręcie 
"China" we wtorek, aby zobaczyć 
wystawę. Rodzice jej byli w Detroit 
i mieli wyjść na spotkanie, ale za
pomnieli, bo ich ktoś częstował pi
wem. Gdy wytrzeźwieli, już córki 
znaleść nie mogli. Pomimo ścisłego 
poszukiwania przez policyę, dziew
czyny nigdzie nie można znaleść.'O-
bawiają się, że ją uwiedziono do-ja
kiego złego domu. 

—W nocy 7. czwartku na piątek 
zakradło się trzech rabusiów do do
mu bogacza Weta, przy ul. Wood
ward. Wet rozbudził się i wyleciał z 
sypialni z rewolwerem. Spotkał zło
dziei w korytarzu, jak wynosili jego 
drogie rzeczy. Krzyknął na nich; 
"Ręce do gOry!" i wszyscy trzej u-
puścili rzeczy. Wet chciał wystrzelić 
aby policya przybiegła na odłoa 
strzału, ale okazało się, że rewolwer 
nie był nabity. Złodzieje uciekli. 

—Przy ul. 17-tej, na północ od 
Grand River ave., pewien człowielę 
zagrodził ulicę płotem. Władze miej
skie przekonały się po przejrzeniu 
książek, że grunt ten był miastu po-
darowaay, ale przez takiego człowie
ka, który nie mi-ał tytułu posiadłości. 
Dawni właściciele teraz się znaleźli 
i żądają wielką cenę za lot będący 
na środku ulicy. Miasto musi zapła
cić. Tak to głupcy urzędnicy przy
sparzają nam podatków! 

—W Wayndotte umarł niejaki 
Lehmann i z tego jest wielki skan
dal w kościele luterańskim. Rodzina 
zmarłego Lehmanna wezwała lute-
rańskiego pastora Bernthal'a do cho
rego, ten przybył, ale nie chciał u-
dzielić sakramentów, tłomacząc się, 
że Lehmann nie płacił dosyć na koś
ciół. Lehmann umarł i w celu pocho
wania jego ciała, sprowadzono pasto
ra z Taylor. Miejscowy pastor nie 
chciał ciała na cmentarz wpuścić, a 
przyjaciele Lehmanna rozbili bramę 
i weszli. Tak się niemcy w Ameryce 
sprawują, warto im to przypomnieć, 
gdy będą co złego o polakach mó
wić. 


