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a rewo- przedmiotów sługę kardynała, chwili
bez
przerwy,
j
się
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urządzono
W hali
włoskiej
stanu duński, były pree rabunkowej i' łupiezkiej jego bitny mąż
dla rodzin strajkujących
Danii choinkę
gospodarki nie zdołano ukrócić: mier i minister finansów
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Z NIEMIEC.
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Rafael Adames został zabity
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został przez polieyanta zabity na
Ny i co? .Ta ci oLudwikower.
Po raz pierwszy w historyi sądobiecałem talara i trzymam go! Mownictwa nowojorskiego odbył się Hatterman i Glanz pożyczają pieniąże nie jestem porządnym człowiedo Cairo.
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wzięli bijące serce Wincentego wystąpił ze p
Całoś
ć
przedstawiała się czasztyletem
Lauro,
pożganego
Le- rująco.
przez nieznanego człowieka.
Później z jednej strony parku
karze zaszyli ranę w sercu i powiedzieli po operacyi, że pacyent przygrywała kapcia, a blisko Inwyzdrowieje. stytutu Sztuk Pięknych rzucano
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bok
trwać operacyi. więc lewy
bę familii. Staraniem jednego
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miasto temu wiodącej : po dro- chorą
Ognia nigdzie nic było. Niewrota i od-

skują

dison

śródmie- i

pnr. 732 West Ma-
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czorem
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pertów w sprawie budowy armat;

ŚRÓDMIE-

Pierwsza choinka w
cś iu, którą ustawiono

—

Torre Annunzia. koło

wydziału
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Larkin, król robotników
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tych dniach, że w krótkim czasie dowały,
na Henryka
i
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tu
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pochłaniają

całą pensyę dwuroczną

prawie

prezesa

wydziału. McCormick przyobiecał tę pensyę ubogim w Chicago.
Jego zwolenicy we wydziale sądzą, żc mu się dzieje niesprawiedliwość i że honoraryum
jest
z'byt wygórowane. Z powodu, iż
McCormick postanowił nie prohonoratestować przeciw temu
tem
zwolenjego
ryum, zajęli się
nicy.
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Prezes Stowarzyszenia Adwokatów, S. H. Strawn. odpowiada
Kirkłand
podobną Deike,' zam. pnr. 2250
natomiast, że chociaż 011 sam urozpocznie kampanie.
do tej, którą prowadził na zielo- ave. Deike liczy lat 49 i jest se- waża osobiście honoraryum
za
te- kretarzem i skarbniki-em
grupy
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nej wyspie.
zbyt wygórowane, jednakowoż oraz
imigracyjni pytają nr. 725 unii ..Baggage and Parcel
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pmii żadnej pod tym względ-ein
wyda Stowarzyszenie, chyba
że otrzymałoby dowody, iż 'cos

Deliverv Drivers".

Jamesa

nie

Deike był w drodze na zebra-kraju i czy nie
jest rzeczywiście niepożądanym
nieuczciwego popełniono.
pektorzy nic zgodzą się na jakąś
gościem.
Adw. Starr podobno tylko i1*
Na pytanie to decudującą od- decyzyę.
Larkin jest skrajnym wodzem miesiąca nad sprawą
pracował
powiedź mają dać inspektorzy i\orku.
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miał nic z tą aresztowany i siedział trzy tygo-

czynienia dopóki

do $4,000
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powinno wystarczyć.

