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Walka z Pinkertończykami.
G r o ź n e  z a b u r z e n i a  w Homestead.

Robotnicy używają armat i dynamitu.

Dwudziestu ludzi zabitych, mnóstwo 
rannych.

JPin ker tańczy cy wzięci przez robotni
ków do niewoli.

I Iomesteau, P a., o lipca. — Oto 
streszczenie i dalszy przebieg krwa
wych zaburzeń w Homestead, Pa.

Dają sie one streścić pokrótce w 
sposób następujący:

O godz. 4. rano wczoraj do Ilome- 
stead przybyły dwa statki (gabary) 
przyholowane przez parowiec, z 300 
Pinkiertończykami mającymi zająć 
fabrykę. Robotnicy postanowili się 
sprzeciwić wylądowaniu Pinkiertoń- 
czyków, wskutek czego nastąpiła 
krwawa walka. Strzelano z karabi
nów i rewolwerów, kilka osób zosta
ło zabitych, kilkanaście rannych. Na
pad Pinkiertończyków został odpar
ty. Parowiec, holujący gabary, po
zostawiwszy je przy brzegu, odwiózł 
rannych do Braddock, Pa. Gdy po 
odparciu drugiego ataku Piukiertoń- 
czyków chciał powrócić i zabrać ze 
sobą gabary,strejkierzy obrzucili go 
gradem strzałów i zmusili do cofnię
cia się. Odtąd gabary pozostały same, 
na łasce rozwścieczonych robotni
ków, którzy teraz z kolei na nie na
padli. Przez cały dzień utrzymywa
li ogień z karabinów przeciw Pinkier- 
tończykom; strzelali także z dwóch 
małych armat i używali bomb dyna
mitowych. O godzinie 5ej atak się 
skończył. Pink iertoliczycy, nie mo
gąc dłużej znieść ataku, poddali się
robotnikom___ O północy specyal-
nym pociągiem przybył po nich sze
ryf Mc Cleary z Pittsburga. Pin- 
kiertończycy zostali tam umieszcze
ni po części w szpitalach, po części 
w więzieniu.

Taki jest najbardziej treściwy za
rys faktów.

Co do ofiar krwawej walki i zabu
rzeń, trudno ułożyć dokładną ich 
listę. Jak dotąd wiadomo, zostało 
zabitych jedenastu robotników i dzie
sięciu detektywów. Rannych zostało 
osiemnastu robotników i 21 Pinker- 
tończyków. W dodatku do tego o
koło 100 Pinkiertończyków odniosło 
bardzo poważne rany i uszkodzenia 
w chwili, gdy po poddaniu się pro
wadzono ich przez tłum do tymcza
sowego zamknięcia.

Lista zabitych, jak dotychczas, 
przedstawia się w sposób następują
cy:

Pinkiertośczycy:
J. W. K lein, postrzelimy w gło

wę. *
Sternik parowca, który przyeho- 

lował gabary.
Siedmiu ludzi, których trupy zna

leziono na gabarach, po ich podda
niu się.

Robotnicy.
Dayid Davis

R obert F ostkr
P iotr H eise .
Marcin F oy, palacz, żonaty, po

zostawia pięcioro dzieci.
Marowisky, Słowak, przestrzelo

ny przez pierś.
J ohn Morris, przestrzelony przez 

głowę, palacz, żonaty, lecz bezdzie
tny.

H enry Strikgel, lat 21, nie żo
naty, szyja przestrzelona.

And. Strikgel, brat Henryka. 
Jos. SuriMK. ■
Nazwiska dwóch ostatnich niewia

dome.
Pomiędzy rannymi znajduje się 

kapitan Pinkiertończyków T. H. 
Hein, postrzelony w lewą nogę; 
kulę mu wyjęto. W liczbie ran
nych robotników znajduje się Słowak 
Józef Żydo i dwaj inni.

Szczegóły walki po odparciu dru
giego ataku Pinkiertończyków, o 
którym donosił wczorajszy telegram, 
są następujące:

Widok trupów i rannych dopro
wadził tłum do niesłychanej wście
kłości i rozpaczy.'... Postanówiouo 
się zemścić, nie wypuście żywym ani 
jednego z Pinkiertończyków. '1 łum

rósł gwałtownie. Ukazywali się co
raz to nowi robotnicy.. .. Rozsza
lałe kobiety i uzbrojone dzieci znaj
dowały się pośród tłumu.

Sprowadzono zkądś dwie małe ar
matki, z których zaczęto rzucać 
strzały na tłum. Jedna z tych armat 
pochodziła z miejscowego oddziału 
G. A. R. Ponieważ nie było kul ar
matnich, nabijano je kawałami że
laza.. .. Niektórzy ludzie pojechali 
do Pittsburga po dynamit.

Teraz ukazał się z powrotem paro
wiec “Little Bill.” Na pokładzie 
jego znajdować się miała pomoc, stu 
nowych pinkiertońskich detekty
wów. “ Little Bill” chciał zresztą 
widocznie wycofać z niebezpieczeń
stwa pozostawione gabary. Nie po
zwolono mu. Grad kul uderzył w 
boki parowca; jego sternik został 
zabity. “ Little Bill” odjechał.

Ludzie na gabarach zostali pozo
stawieni własnemu losowi.

Od tej chwili aż do godziny 4-ej 
trwała ciągła kanonada. Próżno z 
jednej ze stron wywieszono białą 
chustkę na znak chęci parlamento- 
wania; chustka została poszarpana 
strzałami.

Nawet armatnie strzały nie wiele 
krzywdy zrządzały opancerzonym 
gabarom___ Zawzięci strajkerzy u
siłowali je spalić. W tym celu wy
leli na rzekę naftę z stojącego nieda
leko rezerwoaru i chcieli ją podpalić. 
Ale i to nie udało się.

Nareszcie z Pittsburga nadeszły 
bomby dynamitowej Te rozstrzygnę
ły walkę... Po kilku nieudanych 
rzutach, jedna bomba wybiła wre
szcie wielki otwór w statku .. . Pin-
kiertończycyspostrzegliniebezpiecze-
stwo. Teraz musieliby zginąć wszy
scy. Postanowili więc poddać się i 
rozpoczęli parlamentowanie.

O godzinie 5ej układ stanął. . . .  
Rozsądniejsi przywódcy żmnsili 
wściekły lud do przyjęcia kapitula- 
cyi pinkiertońskich detektywów. 
Ci ostatni zaczęli nareszcie wycho
dzić na ląd osmaleni, brudni, poma
zani krwią, z trwogą w sercu. 
Warunki ]K>ddania się zapewniały 
im nietykalność.

Poprowadzono ich do tylnej części 
fabryki, gdzie mieli być uwięzieni 
do czasu przybycia władz.

Straszna to była droga!. . . .  Po
mimo że rozważniejsi robotnicy 
utworzyli z dwóch ich stron dwa 
łańcuchy straży, tłum głównie z 
kobiet złożony przerwał ten łańcuch, 
bił, kopał i tratował nieszczęśli
wych. . .  Rzucano w nich kamienia
mi i piaskiem. Ubrania ich zostały 
porozrywane, pakunki poniszczone. 
Straszna ta droga trwała godzinę. 
O jej okropności da to pojęcie, że 
100 detektywów tutaj tylko odnio
sło ciężkie uszkodzenia i rany----

O północy dopiero Pinkiertończy
cy zostali odwiezieni do Pittsburga. 
Sprawdzono, że było między nimi 75 
ludzi z Chicago.

Tak zakończył się ten dzień — 
z-wyeięztwem robotników i klęską 
najemnych zbirów.

Telegramy z Europy.
Wybory w Anglii.

Gladstone i liberalni bliscy porażki. 
—  o  —

Londyn, 6 lipca. — Ku zdziwie
niu ogólnemu, rezultat wyborów wy
pada coraz niekorzystniej dla partyi 
liberalnej i Gladstone’a. Obiecy
wane od tak dawna zwycięztwo mo
że ich minąć.. . .  Juk dotąd, cały 
ich zysk wynosi 16 miejsc; jest to 
niedostateczne dla uzyskania wię
kszości. Jakkolwiek Gladstone twier
dzi w obec wszystkich, iż ma ciągle 
nadzieję zwycięztwa, ogół jest zda
nia, że liberalni są na krańcu .... 
porażki. Wczoraj odbywały się wy
bory w wielkich miastach, jako to w 
Edynburgu, Manchester, Glasgowie, 
Birmingham itd. Nigdzie liberalni 
nie odnieśli stanowczego zwycięztwa. 
Wielu najlepszych kandydatów libe
ralnych przepadło. Ogólne rezulta
ty są dotąd następujące: 123 kon
serwatystów, 93 liberalnych, 19 li- 
beralnych-uniostów (przeciwnicy li* 
berałów) i 4 anti-parnelistów. Obie

główne partye są bardzo zdziwione 
dotychc:;asowemi rezultatami wy
borów.

Fatalny wypadek w Hiszpanii.

Madryt, 6 lipca. — Dziś w Tor- 
tosa, nad rzeką Ebro, miał miejsce 
fatalny wypadek. . . .  Podczas repe- 
racyi mostu na Ebro, ogień objął 
drewniane jego części tak szybko, 
że sześciu robotników nie zdążyło 
uciec. Otoczeni płomieniami, sko
czyli do wody, gdzie dwaj z nich 
utonęli. Pozostali odnieśli ciężkie 
poparzenia. Most oraz pałac bisku
pi i budynek celny, znajdujące się 
nieopodal na brzegu, spłonęły do 
szczętu. Ogień został zapuszczony 
z naczynia, w którem gotowano 
smołę.

„Reichsanzeiger" o Bismarcka.

Berlin, 6 lipca. — „Reichsan- 
zeiger“ , organ urzędowy rządu nie
mieckiego, po raz pierwszy zajmuje 
się sprawą Bismarcka. Twierdzi on, 
że wyrażenia i,opinie, przypisywane 
ks. Bismarckowi, nie mają takiej 
praktycznej doniosłości, aby mogły 
skłonić rząd do jakiegokolwiek wy. 
stąpienia w tej sprawie. Wielu go
rąco pophwala tę wstrzemięźliwość 
rządu i twierdzi, że zimna pogarda 
jest najlepszą odpowiedzią na sza
lone miotania się b. kanclerza.

Dwie wystawy.

P aryż, 6 lipca. — Komitet izby 
deputowanych, któremu przekazany 
został projekt urządzenia wystawy 
wszechświatowej w Paryżu w r. 
1890, przyjął takowy jednogłośnie. 
Izba lada dzień zatwierdzi projekt i 
rozpoczną się przygotowania.

B erlin, 6 lipca. — Władze miej-; 
skie postanowiły wyznaczyć 10 mi
lionów marek na urządzenie wysta
wy międzynarodowej w Berlinie. 
Ma ona nastąpić nie później niż w 
r. 1888, Berlińczycy są oburzeni 
na Francyę, urządzającą wystawę w 
r. 1890.
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Cholera w Carycynie.

P etersburg, 6 lipca. — Cholera 
wy buchnęła w Carycynie nad Wołgą, 
w Rosyi europejskiej. Pierwszego 
zaraz dnia zachorowało 15 osób, u
marło 6. Z Baku iKraju zakaukaskie
go donoBzą, iż setki osób umierają 
tam na Cholerę.

I -------- —----------
Iskierki telegraficzne z za oceanu.

Londyn. — Morze pod Kinsale, 
gdzie znajduje się na skałach paro
wiec “City of Chicago” , staje się 
burzliwe. Oczekują, że statek lada 
chwila  ̂rozleci się w kawałki. Pra
wie cała załoga opuściła okręt.

P aRyż. — Został rozstrzygnięty 
wielki wyścig na bicyklach. Zwy- 
ciężca Alland odbył podróż z Paryża 
do Nantes i z powrotem (622 mil 
ang.) w 68 godzin i 2S minut.

Berlin. — Rektor Ahlward, zna
ny żydożerca, głośny ze sprawy o
skarżeń przeciw fabrykantom broni, 
w nowo wydanej broszurze przeciw- 
żydowskiej, nazywa Bismarcka “mo
ralnym mordercą” ces. Fryderyka i 
króla Ludwika bawarskiego. Tym 
razem ma racyę!

D ublin. — W Stransther i Babi
na znów miały miejsce awantury i 
bójki parnelistów z anti-pamelistami- 
Podczas jednej z bójek został nie
bezpiecznie zraniony w skroń sędzia 
pokoju p. Donaldson.

B e r l i n . — W Cottbus dwaj żan
darmi zamordowali niejakiego Schir- 
mera, gdy opierał się aresztowi za 
jakieś drobne wykroczenie.

Z “Pyłków” Bohdana Zaleskiego.

Kopalnia kościelna.
Dwa tysiące lat bli/.ko, jak kopiem w

Kościele,
A starczy kruszczu jeszcze na tysięcy

wiele.
Zgryzoty życia.

Przez wiek cały już nigdy bez zgryzot 
* nie uśnie,

Kto młpde lata swoje przemarnuje gnuś-
nie!,.,..

t

Wiadomości Miej skie.
Nowy kościół polski.

Dowiadujemy się, iż rozpoczęte 
zostały energiczne kroki, w celu za- 
łożeuia nowej parafii polskiej na pół
nocno-zachodniej stronie miasta, w 
okolicach Milwaukee ave. na połu
dnie od Division. Rzecz zapewne 
niedługo zostanie ujawnioną. Już 
dziś, jak słyszeliśmy z dobrego źródła, 
czynione są starania w celu nabycia 
gruntu pod nowy kościół. Podobno 
stanąć on ma przy Front i Carpenter 
ul. Sprawa cała znajduje się w ręku 
OO. Zmartwystańców.

Dwie eksplozj e w fabryce na S. Chicago.

Jeden człowiek zabity, trzech ran
nych.

Wczoraj rano w fabryce „Illinois 
Steel Works“ na S. Chicago miały 
miejsce kolejno po sobie dwie eks- 
plozye rozpalonego metalu. Ofiarą 
ich padło czterech ludzi. Peter Lind- 
stroni, zam. p, n. 8711 na Buffalo 
ave. został zabity na miejscu. Ciężkie 
rany odnieśli Mich. Pendrist, Pat. 
Conly i Aug. Johnson. Uszkodzenia 
ich mogą grozić śmiercią. W tej sa
mej fabryce pracuje dość Polaków; 
szczęściem ani jeden z nich nie od
niósł wskutek eksplozyi żadnych 
uszkodzeń. ;

Z klnba politycz. lOej Wardy.

Klub polityczny. Pułaskiego lOej 
Wardy od był swoje czwarte doroczne 
posiedzenie dnia 2go lipca r. b. Na 
takowem została obrana nowa admi- 
nistracya, jak następuje: ob. O. Gro
chowski prezydent,' Józef Wichła- 
czyński wice-prezydent, Ignacy Mo- 
rzyński sekretarz i M. Porożyński 
kasyer. Komitet wykonawczy stano

w ią  Jan Jareczejc, M. Porożyński i 
O. Ilanyżewski. Marszałkiem jest 
K. Cichoń. Regularne posiedzenia 
odbywać się będą w każdą ostatnią 
sobotę miesiąca, w hali M. Poro- 
żyńskiego róg 17tej i Lincoln ulicy 
o godz. 7ej wieczorem. Uprasza się 
obywateli lOej wardy o przybywanie 
na takowe, szczególniej w r. bież., 
gdy idzie o wj‘bór prez. Stanów Zj.

Zabawa Tow. Króla Mieczysława.

W przyszłą niedzielę d. 10 lipca 
Tow. narodowe Króla Mieczysława 
Igo pod op. św. Wojciecha urządza 
zabawę obj'watelską. Takowa odbę
dzie się w Petersoń Parku przy 
Western av. i 59ej ulicy. Wstęp 
25 ct. W razie niepogody zabawa 
zostanie odłożona na d. 24 b. m.

. Drobne wiadomości.

* Sejm Zjedn. Pol. Rz. Kat. p. 
op. M. B. Cz. Kr. K. Pol. odbędzie 
się w Chicago około 4-go września.

* Na uroczystości założenia ka
mienia węgielnego pod Halę Puła
wskiego będzie także przemawiał 
znany adwokat tutejszy p. Peters.

* Chicago ma w tej chwili 1,420
000 mieszkańców..........Tak podaje
nowy „Przewodnik” (City Directo- 
ry), który wyjdzie w tych dniach.

* Matylda Grabowska uzyskała 
rozwód z mężem swym Janem Gra
bowskim z powodu złośliwego jej o
puszczenia.

* Na pomnik Kościuszki zebrano 
dotąd 12367.74.

* Wojna pomięci:y policyą a wła
ścicielami statków ekskursyjnych na 
Lakę Front została zakończona na 
tymczasem. . . .  zawieszeniem broni. 
Nastąpiło to wskutek kroków sądo
wych, rozpoczętych przez właścicie
li parowców.

* H. F. Smith za napad na tram
waju na Polaków M. Stańca i Lud. 
Slobowicz, o czem wczoraj donosili
śmy, skazany został przez sędziego 
Seversona na 810 kary. Szczęśliwa 
para, uwolniona od prześladowcy, 
pojechała do S. Chicago — żemó 
się!----

* Podczas przyszłorocznej wy
stawy w Chicago urządzony zostanie 
między innemi międzynarodowy kon
kurs strzelecki. Najwyższe nagro
dy 81000, 8850 i 8500.
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* Niejaki Paweł Anderson wy
toczył drowi Bacon z 55ej ulicy pro
ces o 825.000 odszkodowania za----
przywłaszczenie sobie przywiązania 
jego żony. Drogie przywłaszcze
nie! ..........

* Franciszka Brabiec wystąpiła 
przeciwko mężowi swemu Jozefowi 
o rozwód z powodu okrucieństwa.

* Dwaj rabusie Fred. Schupe i 
Rob. Loudon zostali skazani na 8 łat 
do Joliet za rabunek, spełniony je
szcze w maju w domu ex-aldermana 
Dixona.

* Nowa szkoła publiczna zosta
nie zbudowana przy rogu Lincoln i 
Division ul. Koszt budynku 816. 
000.

* Na 56-ej ul. wykoleił się po
ciąg z bydłem. Parę wagonów wpa
dło do wody. Odniosło rany wiele 
. . . .  krów i wołów! ’

* „Gwardya Puławskiego” w 
Chicago ofiarowała na pomnik Ko
ściuszki 850.25.

*. Polak niewiadomego nazwiska 
zabity został wczoraj przez kolej 
Burlington i Quincy na przejeździe 
przy Robey ul. Ma lat 28.

* W domu p. n. 389 na North 
ave. zastrzelił się Albert Beck. Po
wodem samobójstwa —  wzburzenie 
wskutek awantury, jaką miał z go
spodarzem domu.

* Kółko dramatyczne im. Ale
ksandra Fredry złożyło z ostatniego 
przedstawienia „Gwiazdy Syberyi” 
na pomnik Kościuszki $10.

NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI.

— W Washingtonie, D. C. czy
nione były próby z nowemi armata
mi pneumatycznemi pomysłu wyna
lazcy Justine’a. Rezultat prób bar- 

_dzo .pomyślny.
• __ W St. Joseph, Mo. wiele sen-

sacyi zrobiło przyznanie D. Elliota, 
że w sprawie niejakiego Moberley, 
oskarżonego o napad, świadczył fał
szywie, wskutek czego Moberley zo
stał niewinnie skazany. . . .  Do fał
szywego świadectwa Elliot został 
namówiony przez bankiera Wells, w 
którego córce kochał się Moberley. 
Wells chciał w ten sposób usunąć z 
drogi niepożądanego konkurenta.

— W Dubuąue, la. robotnik Ant.
Craig zastrzelił swą obłąkaną żonę, a 
potem siebie. W pozostawionym 
liście pisze, że zbyt kocha żonę, aże
by mógł ją widzieć waryatką----

— W Sherpsville, Ind. pomy
słowi chłopcy obchodzili „4tylipca“ 
w ten sposób, że przyprawili gwi- 
zdawki do rur gazowych i w ten 
sposób wyprawiali przez połowę dnia 
ogłuszające gwizdanie. Za pomysło
wość — poszli do kozy.

— Asystent Sekretarza skarbu 
Spaulding wyruszył wczoraj z Wash- 
ingtonu w podróż do Europy w celu 
porozumienia się z kompaniami okrę- 
towemi co do wprowadzenia w wy
konanie ograniczeń imigracyi.

— W pobliżu Clay City, Ills. 
wściekły pies ukazał się na farmie 
Dawida Baylor i pogryzł wiele by
dła, koni i psów. Jeden muł i byk 
wściekły się wkrótce potem i zostały 
zabite. Na farmie wszyscy są w wiel
kiej obawie.

ISKIERKI ELEKTRYCZNE.

___Dobra żona jest najdroższą
perłą, zdobiącą skroń męża; zła — 
rakiem, który toczy jego ciało.

. . . .  Milion niespełnionych zamia
rów wart mniej, niż jeden — czyn 
dokonany.

. . . .  Dla niektórych, pokwitowany 
rachunek jest najwyższym dowo
dem . . . .  uczciwości.'

. . . .  Głód czyni miód z . . . . dzieg
ciu.

___W sferze polityki amerykań
skiej znajduje się wielu, którzy żyją 
dla kraju, ale jeszcze więcej takich, 
którzy żyją z . . . .  kraju.

. . . .  Bogaczom ich mrliony wkła
dają na oczy przepaskę, nie pozwa
lającą dojrzeć nędzy i cierpień 
bliźnich.

i ■
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0 kobietach.

W Strasburgu w szkołach 3 la 
dziewcząt, jednym z obowiązu ąjc rch 
przedmiotów wykładowych ijest 
nauka.... łatania starej odzieży. 
Bardzo słusznie!

W Berlinie istnieje złożone z dam 
“Towarzystwo przeć wdzi ałauia 
powszechnemu mordowa liu ptaków 
na użytek magazynów mód” . Po
dobno należą do niego ti wszystkie 
panie, którym w kapeluszach zj pió
rami___nie do twarzy!

Indyanki w Ameryce cyw liziją 
s ię . . . .  W Taleguach, na Teryto- 
ryum indyjskiem istnieje Setni la- 
ryum dla dziewcząt inlyane c. .. 
Niema tam ani jednej uczennicy, 
któraby nie grała na fortepian e!

W Indyach, w Azyi, praktykuje 
40 kobiet — doktorów.

W Stanach Zjednoczonych znaj
duje się 3000 kobiet zecerek, głów
nie w New Yorku i ra  dalekim 
Zachodzie.

Kobieta to potrzask, w który prę
dzej czy później złapać sil- musi ptak 
zwany___mężczyzną. |

-------- — ------ r- I
Ostatnie Telegramy.Zaburzenia w Astracllaniu.

Petersburg, 7 lipca. — Caolera 
szerzy się gwałtownie wAstracjhanju. 
Ludność opiera się zaprowadzeniu 
wszelkich środków sanitarnych, twie
rdząc, że cholera jest z rząd: enietn 
bożera. Doszło do bójek z pc licyą.

Parowiec “City of Chicago'1' rozbity.
Queenstown, 7 lipca. — Paro

wiec “ City of Chicago” i ostał w no
cy rozbity na pół. Lada chwili zato
nie.

Bankructwo.
L iyerpool, 7 lipca.—Firma“ Isąac 

Cooke & Sons” , pro w ad taca mrto- 
wny handel bawełną, zł ankrutowa- 
ła. Długi dochodzą do S milionów 
dolarów. -------- ------------

Cholera w Angli.
Londyn, 7 lipca. — Zdarzyły się 

dwa wypadki cholery azyaty -kiej.
W obu nastąpiła śmierć. Popłoch 
wielki.

Egzekucj a Rarachola.
Lyon, 7 lipca. — Została tu przy

słana z Valence gilotyna pod którą 
zakończył życie dwa dni temu Ha- 
delt. Będzie posłaną teraz do Mont- 
brison, gdzie odbędzie s ę na niej 
egzekucya Ravacbola.

• Wielki strajk w Australii.
Sydney, 7 lipca. — Sirajk robo

tników w kopalniach srebra przebie
ra ogromne rozmiary. Roboty wszę
dzie zawieszone. Właściciele ko
palń odmawiają rozstrzygnięcia spra
wy przez pośrednictwo. Robo ;nicy 
nie dają dostępu “ scabslom” do ko
palń. Władze rządowe i wysłały na 
miejsce znaczne siły policyjne.

Robotnicy w Homested przygotowują Sit;.
P itItsburg, 7 lipca. — Robo ;nicy 

przygotowują się do moźebnej walki. 
Rozdzielili między siebie 240 kara
binów zabranych Puikicrto lCzy- 
kom. Obie gabary spalili. Mują w 
ręku imienną listę wszystkich Pin
kiertończyków i chcą wjystąpić prze
ciw nim do sądu z oskarżeniem o 
morderstwo.

Pożar w New Yorku.

Cztery osoby uduszone.

N ew  York. 7 lipc«. — Po:ar w 
domu mieszkalnym w Hartem wy
buchnął tak niespodzianie dziś -ano, 
że nie można było uratować wszy
stkich mieszkańców. Pani Anna 
Broderick i troje jej dzieci, lat 5,18 
i 9 miesięcy, uduszeni w dymie Po
żar wyniknął skutkiem eksplozji' 
lampy.

Spokój w Homestead.
P ittsburg, 7 lipca. W Ilorne- 

stead panuje spokój. — Robo nicy 
są dumni ze swego zwycięstw a i go
towi do dalszej walki. Podczas wy
jazdu Pinkiertouezykó' vj nie były 
żadnych zaburzeń.

• 5 j .


