
-n ^ 1 s"'<; 

AMERYKA 
TOM V. No. "15. TOLEDO, OHIO, SOBOTA, 11-go KWIETNIA, 1891. PRENUMERATA: $1.50 NA ROK. 

Republikanie i Zwyciężyli 
C A Ł K O W I C I E  I W S Z Ę D Z I E .  

Demokratyczna partja całkiem utraci' 
la znaczenie w Toledo—Polacy 

nie chcą głosować. 

Cały tykiet republikański wybra
ny został większością przeszło 2,000, 
oprócz komisionera policyjnego, 
przeciwko któremu wystąpiły orga
nizacje robotnicze. Dostał on prawie 
4000 głosów mniej niż inni -republi
kanie. 

Demokraci nie mają żadnej egzy
stencji w Toledo, a nie będą jej też 
mieć tak długo jak będą reprezento
wani przez dziennik JBee, znany ze 
sprzedajności; a powtóre jeżeli kau-
kusy i konwencję demokratyczne i 
nadal, jak "zawsze do tej pory, będą 
się odbywać wśród kłótni i rozbija
nia łbów krzesłami. 

Polacy dali dowód przy tycli wy
borach, że nie są wcale dojrzali poli
tycznie i amerykanie sarkastycznie 
naśmiewają~*się z nas, iż jesteśmy 
jednem zerem. Jeżeli tak dalej pój
dzie, to za 10 lat żaden polak nie 
dostanie się na urząd!.... W Ósmej 
wardzie nie wrzucono więcej jak sto 
polskich głosów, w 7-mej około 60, 
a w Pierwszej nawet nie 30; razem 
w Toledo nie głosowało nawet dwu
stu polaków, choć powinno być naj
mniej trzy tysiące. Jeżeli jesteśmy 
tak oziębłymi w polityce, to czegóż 
u licha możemy się spodziewać od 
polityki?? To aż człowieka złość bie-
rzę i wstręt! 

Wybrani zostali: 
Major—Vincent J. Emmick, rep. 
Solicitor—W. H. A. Head, r.^ 
Sędzia Policyjny—Frank M. Sala, r. 
Prokurator Policyjny — T. W. 

Wheeler, r. 
Komisioner Policyjny—Charles Sta-

ger, d. 
Admin. Gazu--J. W. Greene, r. 
Admin. Rezerwoarów—Thomas R. 

Cook, r. 
Admin. Cmentarzy—Jacob Folger, r. 
Sędzia Pokoju—John Parker, r. 
Konstable—W. J. Armstead, r. 

Peter M. Gress, r. 

Bada Aldernianów. 

Z dawnymi i nowo-wybranymi 
Rada Aldermanow będzie się teraz 
składaćż następujących członków: 

Warda 1—E. H. Potter, d. 
« 2—T. Leroux, r 
« 3—A. E. Macomber, r. 

4—John Huberich, d. 
~ 5—E. Morgan, r. 

44 0—W. H. Hartford, d. * 
44 7—P. W. Everett, r. 
" 8—Henry Peiter, r. 
u 9—M. Graham, d. 

Rada Miejska. 

Następną Radę Miejską stano
wić będą, wraz z nowo-obranymi, 
następujący członkowie: 

Warda 1—P. Razzenzahl, rep. 
Charles Neundorff, rep. 

44 2—J. H. Pheatt,.rep. 
Frank Tanner, rep. 

44 3—H. R. Lee, rep. 
L. W. Morris, rep. 

4—J. G. Morgenthaler, r. 
Charles Schmui, r. 

5—Martin Doner, d. 
Frank Coleman, d. 

t4 g—J. W. Caldwell, r. 
W. J. Gili, d. 

44 7—W. J. Albrecht, r. 
Ransom P. Swain, d. 

« 8—L. W. Walker, d. 
W. J. Taylor, r. 

<c 9—John Rutherford, d. 
A. C. Bay, d. 

Razem—repulikanów 10, demokra
tów, 8. 

Bada Edukacyjna. 

Warda 1—Geo. W. Trost, r. 
44 2—Guy Major, r. 
44 3—Franklin Hubbard, r. 
44 4—Chas. Zirwas, d. 
44 5—B. H. Broer, d. 
44 0—S. W. Beckwith, r. 
44 7—Fred. Eversman, d. 
" 8—R. Opitz, d. 
m 9—H. H. Schlingman, r. 

Administracja Policyjna. 

Joel Potter, dem. 
Aug. Kruse, d. 
Charles Stager, d. 
John Waring, r. 
Major Emmick, ex-ojficio. 

Wybory w stanie Ohio. 

W całym stanie Ohio republika
nie mieli szczęśliwe wybory w po
niedziałek. 

W Cincinnati wybory w ponie
działek wypadły na korzyść wszjjpt-
kich republikanów. Majorem jest 
John B. Mosby. Do rady miejskiej 
republikanie wybrali 21 członków, a 
-demokraci tylko 9. 

W Cleveland wszyscy republika
nie wybrani, oprócz skarbnika miej
skiego, mianowicie W,- W. Arm

strong, byłego pocztmistrza.Majorem 
wybrany Wm. G. Rose. 

W Columbus demokraci zwycięst
wo odnieśli znaczne w bieżącym ro
ku, pomimo, że po lata dawne zaw
sze republikanie byli zwycięzcami. 

W Fremont majorem wybrany został 
J. B. Dickinson i marszałkiem Jerry 
Lynch, obaj republikanie. Jest to 
pierwsze i największe zwycięstwo 
republiką^ów w tem mieście. 

Demokraci tracą siłę w Michigan. 

W demokratycznym stanie Michi
gan w większych miastach demokra
tyczni majorzy zostali wybrani. Na 
prezesa si|du stanowego wybrany 
jest demokrata Champlin. Republi
kanie jednak dostali wszędzie wię
cej głosów niż po lata poprzednie. 

PRZESTĘPSTWA I WYPADKI. 

Policjant w Chicago zabił 2 napastni
ków—Nadużycia w związku robot-
niczym wSan Francisco—Fałtzerze 
pieniędzy i tykiet ów kolejowych. 

W Minier, 111., aresztowano ban
dę fałszerzy pieniędzy. 

Danver Colo.—Kilku agentów zo-, 
stało aresztowanych, którzy fałszo
wali bilety jazdy na kolei Union 
Pacific. 

Rochester, Ind.—James Onscott 
został aresztowany we czwartek za 
zamordowanie farmera Michała O-
vermeyera, w nocy 13-go Marca. 

Edward Mahanoy.i John Monahan 
napadli na policjanta we środę, w 
Chicago, lecz zdołał on wyciągnąć 
rewolwer i obóch napastników zabił. 

Jersey City, N. J.—Pastor nygier-
ski, Edward H. Hallinger zamordo
wał swą żonę w niedzielę po nabo
żeństwie, przeciąwszy jej głowę kil • 
ka razy siekierą. 

Los Angeles, Cal.—Rabuś pocią
gowy Henryk Miller został wreszcie 
pojmany i-osadzony w więzieniu. Ma 
on odpowiadać za kilkadziesiąt ra
bunków. 

Pomiędzy włochami i robotnikami 
amerykańskiemi w Kansas City we 
czwartek przyszło do znacznego 
buntu. Włosi pracowali za tanio, 
wskutek czego amerykanie odbędzil: 
ich od roboty. 

San Francisco, Cal.—Henry Ark, 
sekretarz unji marynarskiej, został 
aresztowany za przetrwonienie $2,-
500 z funduszów unji.—Fred. M. 
Smith, pomocnik kasjera w hotelu 
Palace, uciekł z $2,000. 

Baltimore, Md.—George Zaiser 
uwodził dwa lata pannę Lizę Uhl, o-
biecując się z nią ożenić. Dziewczy
na wstydu z nieść nie mogła i w nie
dzielę nalała swemu kochankowi 
siarczanego kwasu do ócz, czyniąc 
go niewidomym na całe życie. Ten 
będzie wiedział, że "miłość jest śle
pa." 

OFIARA INTRYGI. 

W jaki * sposób bogacze "uprzątają" 
biednych. 

Chicago, 111., 8 Kwiet.—Roznosi-
ciel gazet Eugene Dinnivant zako
chał się w córce obywatela O. W. 
Potter, bogatego prezesa walcowni 
North Chicago,i—zyskał jej wzajem
ność. Rozgniewany ojciec uknuł 
przeciwko biednemu chłopakowi in-
trygę, oskarżył go o kradzież i Din
nivant został skazany na 4 lata do
mu karnego. Obecnie wypuszczono 
go z więzienia i były roznosiciel ga
zet, zebrawszy dowody swej niewin
ności, skarży Pottera o $100,000 od
szkodowania. 

Skandal z żoną pastora. 
Elyria, O., 9 Kwiet.. (Kor. Am) — 

Pastor J. S. Underwood ma dużo 
kłopotu ze swą żoną. Nie była ona 
mu wierną małżonką. W r. 1888 za 
pieniądze nastroje miewała stosunki 
bliższe z niejakim Wilhelmem Offet. 
Rai prawie pojmaną została na go
rącym uczynku, ażeby siebie od 
wstydu ochronić, powiedziała iż Offet 
dał jej chloroformu i dopuścił się 
gwałtu. Sąd skazał Offeta na 15 lat 
do więzienia. Teraz dopiero wydaje 
się, że pani pastorowa miewała takie 
same stosunki z innymi dwoma męż
czyznami. Opuściła ona całkiem mę
ża kilka tygodni temu, a sumienie ją 
dręczyło bardzo i pod przysięgą zez
nała, iż fałszywie oskarżyła Offeta o 
napaść. Prośba będzie podaną, aby 
Offet był wypuszczony z więzienia, 
na zasadzie tego zeznania. 

Zabit uwodziciela i siebie. / 

W Pembina, N. D., zostało popeł
nione morderstwo i samobójstwo. 
Dwaj bracia Fred. i Thomas Bart-
letfc udali się do domu F. O'Connell 
w celu ukarania go za złąmanie sło
wa i uwiedzenie siostry ich, z którą 
ostatni miał się żenić. Bracia Bart-
lett zabili O'Connell'a i poranili jego 
dwóch przyjaciół. Po dokonaniu 
tej zbrodni Fred. Bartlett ostatni 
nabój rewolwerowy sobie wpakował 
w piersi, zabijając się na miejscu. 

WINCENTY" J. KMMtCK, 
Wybrany dnia 6-go Kwietnia na Majora miasta Toledo. 

HANDEL DZIEWCZĘTAMI. 

W Galicji coraz nowsze zbrodnię wy
krywają się. 

W Rzeszowie udało się znów wła
dzom policyjnym odkryć obydny 
handel ludźmi prowadzony. Spraw
dzono, iż w końcu sierpnia roku 1886 
sprzedali małżonkowie Fleckowie w 
Przemyślu Katarzynę Adamów, 16 
lat liczącą, córkę tamtejszego stola
rza ajentowi ze Lwowa. W tym sa
mym czasie N. Bronnerowa z Szam-
bora sprzedała Marję Komuniak, 17 
lat liczącą córkę gospodarza z Sad-
kowicz, drugiemu ajentowi w Sam
borze. Ajenci wywieźli dziewczęta 
do Konstantynopola w Turcji, gdzie 
je sprzedali przez licytacją. Siłą 
trzymana w zamknięciu jedna z 
dziewcząt Katarzyna Adamów zdo
była .się na odwagę i 9 października 
1890 roku w nocy uciekła i zdołali 
dotrzeć do ambasady austryo-węgier
skiej w Konstantynopolu, zkąd na 
koszt kraju odesłano ją do Galicji. 
Śledstwo energiczne przez prokura-
torją państwa zostało zarządzonem i 
kilku handlarzy tego żywego towa
ru już uwięziono. 

Towarzystwo Samobójców. 
Donosiliśmy już o istnieniu Towa

rzystwa Samobójców, które wykryte 
•zostało w r. 1889 w-pgwnem mieście 
na Wschodzie, a w zeszłym roku i w 
w St Louis. Niedawno temu popeł
nił samobójstwo riieznany podróżny 
w Toledo w Boody House, wkrótce 
potem w taki sam sposób odebrał 
sobie życie jakiś amerykanin nieroz
poznany w Berlinie, w Niemczech, 
i znów w poniedziałek takie samo 
tajemnicze samobójstwo popełnione 
zostało w Paryżu. Policja przychodzi 
do przekonania, że samobójstwa te 
zostały popełnione przez członków 
"Towarzystwa Samobójców." 

Teatr amatorski. 
Grand Rapids, Mich., 8 Kwiet.— 

W Niedzielę dnia 12go Kwietnia r. 
b.«odbędzie się teatr amatorski To
warzystwa Narodowego w polskiej 
hali przy Jackson ulicy. Odegrane 
będzie "Łobzowianie." Amatorów 
jak i amatorek naszych jest staraniem 
wielkiem aby sztukę tę jak najsta
ranniej i najświetniej odegrać. Po 
teatrze zabawa z tańcami, którą 
zaprasza całą polonią tutejszą o jak 
najliczniejszy współudział. Komitet. 

Serdeczny plaster. 
Julia Goddard, licząca 45 lat, w 

Grand Rapids, Mich., miała nadzieję 
zostania żoną 74 letniego doktora 
Westcott, ponieważ zaś narzeczony 
się przeniewierzył, wystąpiła ze 
skargą o odszkodowanie. Sąd uznał 
słuszną pretensyę pokrzywdzonej 
damy i przyznał jej centów sześć 
wynagrodzenia za doznany zawód, 
skazując równocześnie na zapłace
nie kosztów sądowych wynoszących 
nieco więcej, niż centów sześć. 

Zamordowała swe dziecko. 
Buffalo, N. Y., 8 Kwiet. (Kor Am). 

—Polka nazwiskiem Sikorska, mie
szkająca ze swym bratem, we czwar
tek u. t. porodziła dziewczynę, którą 
natychmiast zamordowała i ukryła w 
materacu. Ciało się zaczęło psuć i w 
poniedziałek sprawa się wydała, a 
dzieciobójczyni jest w rękach poli
cji-

Szyfkarty podrożały. 
Hamburg, lOgo kwietnia. — W 

tych dniach odbyło się zgromadzenie 
przedstawicieli niemieckich towa
rzystw żeglugi oceanowej. Posta
nowiono podwyższyć cenę kart okrę
towych do 3ej klasy (steerage) o 10 
marek (około $2.50^ na karcie. Pod
wyżka wchodzi w życie od połowy 
kwietnia. 

Jeżeli chcecie sobie wybrać cokol
wiek z bielizny lub towarów łokcio
wych i bławatnych, to idźcie do 

NEUHAUSBL BBOS. 

WIADOMOŚCI Z CLEVELANDI". 

Ksiądz F. Kołaszewski znów wojqje z 
księżmi. 

Cr.EVKI.AXD, O., 7 Kwiet. (Kor 
Am)—W Cleveland obecnie panuje 
gri^a i ma pod swoją opieką od 8000 
do y(XH) ludzi; du żo fabryk przez to 
zaprzestało roboty, w niektórych po
łowa robotników nie pracuje. 

W e wtorek 31 Marca był powtór
nie aresztowany Antoni Długi, a to 
za fałszywe przedstawienie, że ma 
pieniądze w banku i oszukanie agen
ta sprzedającego wódkę na $69.00. 
Skoro Długi dostał wódkę, sprzedał 
saloon i chciał uciekać, lecz warrant 
był już na niego wyjęty, więc Patrol 
Wagon'em wyjechał do kozy. 

Ks. Kołaszewski oświadczył księ
żom: Klawitrowi i Józefowi Fieder 
(ostatni był przeznaczony na parafję 
Kraków), że on dobrze wie co robi, a 
nikomu nic do tego, że ludzie się 
skarżą. I)o ludzi w kościele miał mo
wę, w której upominał paraf jan, aże
by do jego wikarjuszy nie chodzili do 
spowiedzi, bo oni już nie mają pra
wa,—tylko on sam wysłucha spowie
dzi i da rozgrzeszenie.... Z tego 
powodu księża: Klawiter i Fieder o-
puścili swoje miejsca i udali się na 
piebanją i w obecności świadków za
brali swoje rzeczy. 

Parafjanie zbierają podpisy na u-
tworzenie nowej parafji, i, o :le mi 
jest wiadomo, mają przeszło 300 do 
tej pory. 

Bawił tutaj p. Zygmunt Jakubow
ski, malarz z Buffalo, który razem z 
panem Gostomskim chcieli założyć 
klub republikański, na koszt p. 
Gardnera, który opowiada, iż oni go 
kosztują przeszło 100 dolarów. 

Nieudana szpekulacja na żonie. 
Dayton, O., 10 Kwiet. (Kor Am).— 

Ów Jackowski, o którym raz już pi
sałem, ma nowy trubel z żoną—niem-
ką. Wychodzi teraz na jaw, że pojął 
on tę kobietę dla jej bogactwa, pod
chlebiał jej o ile możności, aby ją 
namówić do przepisania majątku na 
jego imię. Ale do tego nie mógł do
prowadzić. Pieniędzy żadnych od 
niemki nie mógł wyłudzić, a swój 
murowany dom miał zanadto obcią
żony długami i kredytorowie skan
dal wytoczyli na wierzch. Jak się 
niemka dowiedziała, że Jackowski 
nie j^st taki bogaty ząjakiego ucho
dził, to go odrazu porzuciła. Teraz 
nie jest on ni polakiem ni niemcem, 
bc. dla tej baby pogardził polakami, 
a niemcy teraz pogardzają nim i po
lacy do swego grona nazad też nie 
chcą przyjąć. Niech to innym posłu
ży sa przestrogę. 

Nieszczęście w (Jilbertor, Pa. 
Shenandoah, Pa., 3 Kwiet. (Kor. 

Am).—Smutną wiadomość donoszę o 
śmierci Mateusza Jackiewicza, który 
zabity został w kopalni Gilberton, 
przez spadnięcie bryły z wierzchu. 
Pozostaje się w nieszczęściu żona i 
troje małych dzieci. Sp. Jackiewicz 
pracował 10 lat w kopalniach węgla, 
pochodził z gubernji suwalskiej. 
Niech mu ziemia święta lekką bę
dzie. Śp. J. należał do Towarzystwa 
Św. Jana, które mu wyprawiło pięk
ny pogrzeb. 
Drukarnia Wazety Polskiej w Nebrasce 

spaliła się wraz z wódką. 
Elba, Nebr., 3 Kwiet. (Kor Am). 

—Dziś rano o 6-tej godzinie wy
buchł pożar w salonie obywatela Je
żewskiego, z powodu eksplozji pie
ca. Wszystko mu się spaliło, sam 
tylko z żoną i dziećmi ledwie ucie
kli w nocnej bieliznie. Spaliły się 
także wszystkie czcionki i rzeczy 
drukarskie byłej tu Gazety Polskiej. 
Straty są znaczne. 

j Tak chce John Pitass. 
i Dunkirk, V., 9 Kwiet. (Kor 
Am).—W parafji św. Jacka jeszcze 

(nie ma stałego proboszcza, tylko do-
i jeżdżają tu o i ks. Pitassa na zmianę: 
ks. Sutko i ks. Flaczek. Zapowiadają 
o;ii nam, że parafja wnet księdza nie 
dostanie. Czy to prawda, mewiado 
mo. 

WIADOMOŚCI KRAJOWE. 

Tęgi mróz w Mobile, Ala., naro
bił dużo szkody na polu. 

Sta»i New York wyznaczył $200,-
000 na wystawę światową. 

Rzeka Missouri w Kansas City 
wystąpiła z koryta i /.alała dużo do
mów. 

We wtorek na ulicy w New Yor
ku umarł 36 letni marynarz Martin 
Brown z głodu. 

Legislatura stanu Arkansas zosta
ła odroczoną, nie wyznaczywszy nic 
na wystawę Światową w Civic ago. 

Na pogrzebie Józefa Trick w Pitts-
burgu w ub. niedzielę było przeszło 
1500 anarchistów. Johann Most miał 
przemowę. 

Baron Fava, który został odwoła
ny przez rząd włoski z urzędu kon
sula Stanów Zjednoczonych, wyje
dzie dziś, tj. 11 Kwietnia do swej 
ojczyzny. 

Podobno platforma narodowa przy 
następnych wyborach, jednej z par-
tij, będzie dopominać się ogranicze
nia emigracji i obostrzenia praw w 
tej mierze. 

Gadanie o wojnie pomiędzy Wło
chami i Stanami Zjednoczonemi już 
ustało. Toczy się tylko zwykła urzę
dowa korespondencja pomiędzy o-
bóma rządami. 

Kilku emigrantów z Rosji, znaj
dujących się w nędzyi chorych,urzęd
nicy w Barge office w New Yorku 
nie przyjęli. Biedacy muszą wracać 
na tychże okrętach. 

W poniedziałek wylądowało w 
New Yorku 500 skandynawskich 
emigrantów.—W ubiegłym tygod
niu opuściło Irlandję 1246 osób, 
które udają się do Ameryki. 

W legislaturze stanu New York 
jest przedstawiony bill, aby miasta! 
New York, Brooklyn, Long Island 
City, Staten Island i inne osady na 
tem terytorjum rozłożone, były po
łączone w jedność jako miasto New 
York. Nowojorczanie nie chcą, żeby 
Chicago ich przewyższało ludnością. 

POŻARY. 

Memphis, Tenn.—Siedmio-piętro-
wy gmach "Abstract Building" i 
hotel "Franklin" spłonęły we wto
rek. Ogólna strata wynosi przeszło 
$150,000. 

Yermontville, Mich.--W ponie
działek spaliły się planty elektrycz
ne. Strata wynosi 20,000' dolarów. 

Centralne biuro telegraficzne w 
Albany, N. Y., zniszczył ogień w 
poniedziałek. Straty $30,000. 

Gazownie w St. Augustine, Fla., 
spaliły się we środę. Miasto znajdu
je się w ciemności. 

SPRAWY POLSKIE W AMERYCE. 

W Detroit p. Leon Sadowski zło-
żył egzamin na lekarza. 

W Filadelfji zawiązało się nowe 
Tow. "Przemysłowców Polskich." 

W Grand Rapids, Mich., zorgani
zowało się niedawno Tow. "Lutnia,'' 
którfe przystąpiło do Z w. Nar. Pol. 
jako grupa. 

Buffaloskie Echo pisze: Znany 
tutejszej polonji agent "Prudential 
Life Insurance Co." p. A. Sielski 
rozstał się z p. S. Krzemińskim i za
mierza rozpocząć "business" na 
własną rękę,. Winszujemy. 

Rozpusta Królewska. 
Los książnic.zek niemieckich wy

chodzących za książąt rosyjskich, 
nie jest godny zazdrości. Zona 
Sergjusza musiała zmienić wiarę. 
Aleksandra Józefówna, żona Kon
stantego Mikołajewicza, brata Alek
sandra ligo, miała syna Mikołaja, 
który był zwyczajnym zbrodniarzem 
i jako taki został wysłany na Sybir. 
Mąż księżnej w skutek hi'lanki zid-
jociał i jest fizycznie całkiem zruj
nowany. Zona Mikołaja Mikołaje
wicza była zmuszona udać się do 
klasztoru, aby w ciszy murów kla
sztornych zapomnieć o troskach burz
liwego życia. Księżna Włodzimie-
rzowa z dfomu meklemburskiego zno
siła i znosi dotąd wiele nieprzyjem
ności z powodu, że nie chce przejść 
na prawosławie a cesarzowa sama od 
lat lOciu żyję w śmiertelnej trwo
dze o życie męża i dzieci zagrożo
nych zemstą nihilistów, knujących 
ustawiczne spiski. 

Jedenastu włochów zginęło w płomie
niach. 

Rochester, Pa., 6 Kwiet.—Dziś w 
nocy spalił się stor herbaciany Jana 
F. Smitha. Ponad storem mieszkała 
familja włoska i jedenaście jej człon
ków zginęło. 

" # 

Benjamina chcą jeszcze raz. 
New York, 10 Kwiet.—Narodowa 

Lio-a Republikańska odbyła tu se
kretną sesję, ale wydaje się, że przed
sięwzięta ma być agitacja, aby Be
njamin Harrison był powtórnie no
minowany i wybrany na prezydenta. 

NOWE KOLEJE ŻELAZNE W ROSJI. 

Intrygi moskiewskie w Indiach Po
wstańcy zwyciężąją rząd w Chi

li Kóżne wiadomości. 

W Londynie zbankrutował na $1,-
000,000 Jan Taylor. 

Morderca Rumuńskiego ministra 
Belczewa został aresztowany. 

Wiadomości o przygotowaniach 
wojennych w Rosji są zaprzeczone. 

Rosja zaciągnęła pożyczkę wsumie 
$100,000,000 na budowę kolei żelaz
nych i polepszenie handlu. 

Książe I.udwik Bonaparte ma 
prawo mieszkać w Paryżu, bo pre* 
tendentein do tronu być nie może. 

Król grecki Jerzy zamierza zrzec 
się korony na rzecz swe^o syna, 
księciu Sparty. Sam zamieś :ka w 
Anglji. 

W Apedale, w hrabstwie angiel-
skiem Staffordshire miała w piątek 
miejsce w miejscowych kopalniach 
eksplozja gazów, która pozbawiła 
życia dziesięcu górników. 

Powstańcy w Chili rozporządzają 
obecnie marynarką liczącą 40 stat
ków rozmaitej wielkości. W tych 
dniach przeszedł pod ich rozkazy 
rządowy pancernik "Pilcomayo." 

Rząd niemiecki pocichu wyszu
kuje pomiędzy żołnierzami socjali
stów i wysyła ich do osad niemiec
kich w Nowej Gwinei, gdzie muszą 
pracować na szosach jako więźnio
wie. 

Belgijscy robotnicy zapowiadają, 
że urządzą ogólne bezrobocie (co 
znaczy tyle jakby rewolucję), jeżeli 
rząd nie zechce poprawić konstytu
cji i nie nada ludowi prawa głoso
wania. 

Francuscy kapitaliści ofiarowali 
się rządowi ruskiemu, że zbudują 
7,198 mil kolei żelaznej do Władi-
wostoku za 300,000,000 rubli płat
nych akcjami kolejowemi, lub pań-
stwowemi papierami kredytowetni. 

Rząd włoski postanowił zakazać 
przywozu towarów amerykańskich 
do kraju, jeżeli nie otrzyma niez
włocznej satysfakcji w sprawie rzezi 
Orleańskiej. Energiczna postawa rzą
du zyskuje poklask całego narodu 
we Włoszech. 

Książę Ferdynand bułgarski i 
matka jego Klementyna Otrzymali 
listy grożące im śmiercią, jeżeli na
tychmiast nie opusżezą kraju. Prze
konano się, że autorem listów był 
członek agentury rosyjskiej, którego 
aresztowano z postanowieniem wy
dalenia go za granicę. 

Połurzędowe gazety rosyjskie zap
rzeczają wieściom, jakoby Rosja 
gromadziła wojska nad granicą ga
licyjską. Z drugiej strony twier
dzą, że traktatem rosyjsko francus
kim zobowiązała się Francja poma
gać Rosji, w polityce przeciwko 
Anglji w Indjach. Napad krajow
ców na wojska angielskie zdaje się 
potwierdzać przypuszczenie, że Rosja 
wywołuje w Indjach zaburzenia z 
planem z góry obmyślanym. 

Rewolucja w Hurmie. 
Bangoow, 10 Kwiet.— Wiadomoś

ci tu nadeszły, że plemię Katchin w 
północno-zachodniej Burmie zbun
towało się przeciwko władzom an
gielski u. Dwie bitwy były już sto
czone przez powstańców z wojskiem 
angielskiem i w obóch klęskę ponie
śli anglicy. Rewolucja także została 
ogłoszoną w Mirenzai. 

Powstańcy zaatakowali fortecę 
angielską Thebat. 

Zniesienie konsulatu rosyjskiego w To-
ruiiiu. 

Pan Arcimowicz wice-konsul ro
syjski w Toruniu otrzymał translo-
kacją do San Francisco w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
W jeijo miejsce nie ma nikt przy
być. Dla tamtejszych stosunków ko
munikacyjnych z Królestwem wy
niknie ztąd wielka strata. 

Powiesiła swe niemowlę na drzewie. 
Birmingham, Ala. 10 Kwiet. — 

Nauczycielka Roxie Elliott wydała 
na świat piękne dziecię, ale z tego 
nie była kontenta; ażeby się wstydu 
pozbyć zawinęła je w bieliznę i po
wiesiła na drzewie, zakładając sznu
rek na karku. 

Parnell w nowym świetle. 
Londyn, 10 Kwiet.—Mówią, że 

Parnell poślubił córkę pani O'Shea, 
ale ślub był trzymany w sekrecie, 
bo młoda dama była zależną ocl o-
piekunów. 

Nowa Błogosławiona. 
Watykan powziął ostateczną de

cyzją policzenia w poczet błogosła
wionych królowej, Marji Chrystyny 
z Neapolu, z domu Sabauckiego, 
żony króla obu Sycylij Ferdynanda. 
II, zmarłej w r. 18^6. 


