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Telegramy z Europy.
Wojna Francj i z Dahomejem.

P aryż, 10 sierpnia. — Depeszo z 
Kotuna, w Afryce, donoszą o rozpo
częciu przez Francję kroków wojen
nych przeciw Dahomeyowi.

Francuzi zaczęli bombardować 
wszystkie pnnkta na wybrzeż.u, zaję
te przez Dahoiueyczyków, a w tej 
liczbie i miasto Wbydah.

Aboiuey i Kalecy są także ostrze
liwane.

Armaty fortu Kotuna i dwa stat
ki pocztowe trzymają całą okolicę 
pod ogniem.

Jednocześnie wyprawa lądowa wy
ruszyła w głąb kraju z Forto Kuoco.

Kolumna ta trafiła na zasadzkę 
dahomeyską i musiała z nią stoczyć 
krwawą w a lk ę .... Dahomeyozyey 
zostali przytem porażeni na głowę.

Francuzi stracili w bitwie dwóch 
ludzi i mają 10-ciu rannych. Ich 
przeciwnicy zasłali swemi trupami 
całe pole bitwy.

Podczas walki spalono siedem wsi 
daliomeyskicb.

Zmiany miuistcryalnc w Niemczech

Upadek Capriciego możebny lada 
chwila. . .  .'

B er i.in , 10 sierpnia.— W sferach 
rządowych oczekują bardzo po- 
ważuych zmian.

Pewnein już jest ustąpienie amba
sadora niemieckiego w Petersburgu 
jen. v. Sbweinitza. Za powód dymi- 
syi podają jego podeszły wiek i . . . . 
sympatye dla Bismarcka. Następcą 
jego ma być jeden z lepszych jene
rałów ostatniej wojny lir. von We- 
dęli, który ostatnio zajmował posa
do dyplomatyczną w Stockholmie.

Ambasador niemiecki w Paryżu 
lir. Muenster również rezygnuje.. . . 
Następcą jego może być v Radowitz, 
dopiero eo odwołany z Konstanty - 
napola.

Mówią także wiele o ustąpieniu 
baroua v Scbilliuga, ministra spra- 
wiedliw ości. Dymisj a ta i rezygnacj a 
llerrfurtba, olm stronników Capri- 
wiego, daje wiele do m yślenia.... 
Wróżyłaby aby ona stanowczo— u
sunięcie samego Capri yiego.

Statek zatopiony na Oceanie.

Soitiiamitos, 10 sierpnia. — Pa
. . rowiec z linii Pófnocno-Nieinieokie- 

jjo “ Loyda“ , który wyjechał d. 2 b 
nr. z New Yorku do Brcmen, przy
był tu dzisiaj.

Przywiózł on smutną wiadomość.
Znajdując się na Oceanicdnia 4go 

sierpnia rano podczas gęstej mgły 
najechał na statek norwegśki “Tor- 
denkjolil” i zatopił takowy.

Cała załoga okrętu norwegskiego, 
złożona z kajutami i 18 majtków zo
stała uratowana.

“ Saalc“ 'nie odniosła żadnych n-
szkodzeii___ Pasażerowie okrętu
podpisali dokument, oddający uzna
nie energii i troskliwości o ich bez
pieczeństwo ze strony kapitana o
krętu Richtera.

Potępienie dla Cnruegiego.

Słuszny wyrok na prześladowcę ro- 
' botników.

(• i.ASłiow, Szkocja, 10 sierpnia. 
— Tutejszy „Boanl of Trade” u
chwalił ws/.ystkiemi głosami oprócz 
jednego następującą rezolucję:

„Jakkolwiek stawiamy Caniegie- 
go na równi z Judaszem Iskariotą i 
Jamesem Carey, czujemy się jednak 
zmuszeni złożyć mu podziękowanie 
za to, że w obce całego świata w tak 
przekonywający sposób przedstawił, 
do jak strasznych skutków dojść mo
że ucisk kapitału — w obce pra
cy. ”

Tekst tej rezolucji uchwalono 
przesłać zarządowi miasta Ago, któ
re nadało Carnegitmu swe honorowe
obywatelstwo.

Jednocześnie postanowiono się sta
rać ażeby wybrany do parlamentu 
przedstawiciel party i robotniczej Ja
mes Keir llardie jak najprędzej 
zwrócił Carnegiemu otrzymane od 
niego na koszta wyborcze 100 fun
tów szterlingów.

Królowa NYiktnrya wzywa Gl.nlstone a na 
konferencje.

Londy\ ,  10 sierpnia. — Dziś 
Gladstonc otrzymał od gen. Ponson- 
by, prywi ttiego sekretarza królowej, 
wezwanie o przybycie na konferen- 
eye do Os borne House w piątek.

Przedmiotem konferencji ma być 
propozycya utworzenia nowego ga
binetu przez Gladstone’a.

Lord Salisbury po przyjęciu jutro 
przez Izbę! votum „nieufności” dla 
obecnego ministerj um ma przybyć 
zaraz do Osborne House i złożyć swą 
rezygnację.

Liberalni oczekują uchwalenia vo- 
tum większością JO do :18 głosów.

Wrjpadek na wyścigach 

Dwajj oficerowie zabici.

AYikukuJ lu sierpnia. — Wczoraj 
podczas w yiśeigów oficerskich miał 
miejsce fatalny wypadek.

W wyścigu z przeszkodami brali 
udział dwaj oficerowie trzeciego puł
ku huzarów kap. baron Wernhard 
i porucznik Juliyus.

Obitj Upadli z końmi i obaj zosta
li zabici.. .

Iskierki telegraficzne z za oceanu.
---------  .

B eri.in. — Oficer armii niemiec
kiej wTJtcmas, skazany w r. 1SS4 
w Ilallu ra 11 lat zamknięcia za 
zdradę stanu, siedząc w wiezieniu, 
obmyślił iłowy sposób budowy ar
mat, niezmiernie zwiększający ich 
sile... Sekret swój odkrył - władzom 
więziennym. Ma być za to ułaska
wiony.

P kteksburu. — Minister spraw 
zagrauiczuj cli Gicrs, od kilku mie- 
siccy chory wyjeżdża do Włoch na 
kurację. Po drodze wstąpi do Ber
lina i będzie konferował z tamtejszy
mi dyplomatami.

Beri.in.--Gubernator posiadłości 
niemieckich w wschodniej Apryce 
bar. Soilen podaje się do dymisyi. 
Administrację jego uznano za wy
soce niedołężną.

R zym.— Na następnym konsysto- 
rzu papiezklm niianowanj- zostanie 
drugi amerykański kardynał. Mia
nowanym 1 ędzie jeden z dwóch ar
cybiskupów Corrigan lub Ireland.

Lonuyn. — Z Petersburga i Mo
skwy douofzą, iż zapanowało tara 
chłodne powietrze... Wskutek tego 
cholera się zmniejsza.

Beri.in.—r W pobliżu Tounensaud 
na rzecze Elbie parowiec zatopił ma
łą łódkę. Trzy osoby utonęły.. ..

Loxi»yx. — Z Taygieru donoszą, 
że wojska sułtana zostały wczoraj po
bite przez powstańców.. . . Uciekają 
one bezładnie ku miastu. Niebez
pieczeństwo zagraża Tangicrowi.

W ie d k ii. — W Scbarnitz, w Tyro
lu, o 10 mil od Innsbriickii, obezwn 
nie sie góry spowodowało śmierć 
pięciu osób.

Loniiyn.— Parneliści wyrażają 
głośno niezadowolenie z mowy Glad- 
stone’n i nazywają ją wykrętną.

P kiT r iii r ii. — Zarząd guli. samar- 
skiej, w której niiai lij'ć najlepszzy 
w Rosyi urodzaj, zażądał od rządu 
liożyczki 20000 rubli na nasiona. A 
cóż •powiedz: i gnbernje, w których... 
niebyło urodzaju?!.

Na falach.

i z wifi-zi.ró v no«‘i>j>n>kleb na morzu).
Odbijamy już <»«l brzegu.
Widzę w koło niebo, morze:
Lisika nasza w Jielnym biegu 
Ciemne filie lekko )«irze.

Wszystko wokół półcień mroczy, 
Wschodjzi lampa księżycowa, 
('uiliiyc i marzeń świat uroczy r 
W głębi duszy mej się chowa.

Drżących gwiazdek wschodzą roje. 
Pieśń miłości cicho mdleje.
Ach! dale co szczęście moje-----
W dal I es mota moja wieje!

Poza łodzią promienisty
Szlak sr brzysly drogę znaczy-----
Tu swoi «>dy kraj przeczysty 
O! Jak u nas lam in a c z e j ....

Serce pęki mi z tęsknoty,
Piosnka U ma w głębi łon a .. . .  
C z u ję .... 'L kajdan fali złotej 
Polska rwie się — rozkrwawiona!... 

New York. Tear.r

Telegramy Krajowe.
Czy nie cholera?! —

20 osób zmarło w llelmitta, N. J.

N ew Y ork , 10 sierpnia. — Z 
miejscowości llelmitta, niedaleko< 
New Brunswick, N. J. donoszą, iż 
ukazała się tam choroba, wyglądają
ca na........ cholerę.

\V ciągu tygodnia zmarło na nią 
20 osób.

Pięćdziesiąt osób jest jeszcze cięż
ko chorych. Lekarze twierdzą, iż 
choroba ta nią zupełnie pozory cho
lery, choć może być tylko ostrą for
mą dysenteryil.

Chorobie ulegają głównie robotni
cy miejscowych fabryk, żydzi rosyj
scy i polscy. Zmarł także jeden Po
lak.

NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI.

— W Eagle Lako, Minii, pani
Washing, młoda, 20-letnia mężatka, 
chcąc się pozbyć dzieci,, z zimną 
krwią jedno z nich utopiła, a drugie 
otruła___Wyrodna matka!

— Z Toledo, O. donoszą, iż tam 
przytrz ,-mano.dwócli fałszerzy lOcio- 
dolarówuk, Gordona i Georgu. Mieli 
oni kompletną fabrykę fałszywych 
pieniędzy w Dnnbridge, O.

— W New Yorku i Brooklynie 
straszny upał zabił znów wczoraj— 
cztery osoby.

— Z New llaren, Conn. donoszą, 
że wielki strajk kamieniarzy, obra
biających granit, został zakończony 
— przegraną.

—Pociąg z 30milionami przyjechał 
już do New Yorku.

— W Rntland, Yt. płomienie 
zniszczyły kilka fabryk i warsztat)' 
kolei Vermont Central. Szkody o
gromne!

— YV Alemphis, Tenn. tłum po
wiesił i spalił figurę gubernatora 
Bucbanann, który zmienił karę 
śmierci, orzeczoną przez 'sąd na 
mordercę Kinga na dożywotnie wię
z ien ie .... Istnieje obawa, że King 
zostanie Itj uchowany.

— Sto tysięcy akrów gruntu w 
poł. Dakocie, należących do „Co- 
lonial A United States Mortgage 
Co. “ z Iluli w Anglii, będzie 
sprzedanych w tych dniach sądownie 
za dług $45.000. Ładna sprzedaż!..

— W pobliżu Anna, IIls. znów 
miał miejsce na linii Illinois Central 
wypadek kolejowy. Dwóch ludzi 
zabitych.

— W Springfield, O. pani Slieals 
i jej siostrzennica Marya rozchoro
wał)- się śmiertelnie po zjedzeniu lo
d ó w ....  Lody były widocznie za
trute. Obie kobiety umrą!

— W Philadelphii zakończył ży
c i e . . .  mops “ George”, który za 
życia zdobył sobie na różnych wy
stawach 14 nagród.

— Z New Yorku uciekli dwaj 
chłopcy ofisowi, skradłszy swym 
pracodawcom jeden $830, drugi 
$3000. Obaj są już podobno w Au-
g'i- _ _ _ _ _ _ _

Do niej.

Twe listeczka cudne
Dwie prześliczne wiśnie.. ..

Wiśnie!.. . . Toż z. nich często 
Cierpki kwas wylryśnie!----

POLACY NA 0BCZYZNIP..

J W Saratowie w Rosyi, zmarł na 
cholerę kupiec z Warszawy Stanis
ław Wilczewski, nadto 12-letnia je
go córeczka i kuzynka Bronisława 
Jaszczyńska. Nieszczęśliwa rodzina 
bawiła w odwiedzinach u krewnj-cb.

|  Do Jutlandyi przybywają obec
nie prawie eo dzień mniejsze i więk
sze partye robotników polskiej na
rodowości. Pochodzą oni z Prus.

J W Wilhilmsburg—Reicherstieg 
pod Hamburgiem, w Niemczech, za
mieszkuje przeszło 1500 Polaków. 
Posiadają tam oni dość liczne Tow. 
polsko-katolickie św. Stanisława Bis
kupa.

|  W miejscowości Podut-Ileoi nie
daleko Jass w Rumunii zmarł Mi
chał Wierzbowski, b. Słuchacz me
dycyny w Krakowie, emigrant poli
tyczny.

W iadomości Miej skie.
Nowa parafia polska w Cragin.

Osadnicy polscy w Cragin krząta
ją się żywo i energicznie około zało
żenia nowej polskiej parafii w tej 
miejscowości. Jak wiadomo, budo
wa kościoła została już tam rozpo
częta. W poniedziałek znów odbj-ło 
g,ę w ofisie firmy p.. Kiołbassy i Sp. 
posiedzenie osadników polskich w 
Grabin. Na takowem obrany został 
Komitet parafialny, złożony z nastę
pujących osób: M. Sergot prezy
dent, oh. Kluczyński, Pawłowski i 
Jaguś członkowie. Z grona komite
tu p. Sergot osiedlił się już i mie
szka w Cragin. Nadto zebrani zgo
dzili się włożyć na siebie dobrowol
ny podatek na budowę kościoła po 
12i doi. na lotę. Kościół będzie ko
sztował $0000. Nowo obrany Ko
mitet parafialny udaje się w tych 
dniach do arcybiskupa, ażeby posu
nąć. dalej sprawę budowy kościoła i 
założenia parafii.

1 1 ' I .
s 100.000 za... miłość żony.

Ciekawą sprawę wytoczył niejaki 
pan Teodor Kytka (czy i przypad
kiem nie Polak?...) znanemu i bó| 
gatemu prawnikowi jC. W. Colerna- 
nowi. Żąda od tego ostatniego tylko 
$ 100.000 odszkodowania za... przy
właszczenie sobie miłości jego żony. 
P. Coleman jest już niemłodym ka
walerem i zawsze p zed i po jej ślu
bie otaczał swą troskliwą pieczą pa- 
nię Kytka. Ostatnio, gdy p. Kytka 
jeździł po świecie za interesami, pa
ni Kytka mieszkała w Avondale z 
rodziną zapełnić pod opieką p. Cole- 
mana. Opieka ta dochodziła lak da
leko, że 5-cioletnia córeczka pani 
Kytka nazywała p. Colemana.... 
papą. Z tych wszystkich powodów 
pan Kytka chce teraz (dostać aż 100 
tysięcy. Czy je dostanie?... Oto 
kwestya.

Pożary.

Wczoraj po południu były dwa 
dość groź.ne pożary na West Siie. 
Część wielkiej fabryki kół do wago
nów i odlewnia Griffina na Sacra- 
raento ave. została spalona. Szkoda 
dochodzi do $40.000. Wskutek po
żaru fabryki utraci pracę około 200 
robotników. Fabryka jest w swoim 
rodzaju największą w całej Amery
ce i zatrudnia 500 ludzi. — Drugi- 
pożar miał miejsce przy rogu ulic 
Paulina i Kinzie w fabryce farb. Tu 
wskutek eksplozyi robotnik A. Wbi
te został mocno poparzony. . . .  Po
żar ugaszono szybko.

Odezwa.

W niedzielę d. 14go bin. o godz. 
4ej popołudniu odbędzie się w głów
nej kwaterze pn. 137 Monroe ul. Kon
wencja Ligi Polskiej Demokratycz
nej. Zwracamy uwagę Klubów poli
tycznych polskich ma ważność lej 
Konwencyi i prosimy delegatów o 
punktualne stawienie się na takową. 
M. Szameit, P iotr K ioIbassa

Sekretarz. Prezydent.

Drobne wiadmości.

* Antoni Skórcz wystąpił do sądu 
przeciw „Northwestern Fertilizing 
Co.” o $10.000 odszkodowania za 
poniesione przy pracy u tejże kom
panii uszkodzenia.

* Ob. Emil Michalski otrzymał 
pozwolenie na budowę domu trzy
piętrowego pn. 830 na 59ej ulicy 
kosztem $5.000.

* Jeden z najznakomitszych ad
wokatów petersburskich p. A. Pas- 
sower bawi obecnie przejazdem w 
Chicago.

* Katarzyna Unger została zabita 
przez kolej Chicago, Burlington & 
Quincy przy Union ul.

* Kawai drzewa uderzjd w głowę 
cieślę G. Crossean, pracującego na 
wystawie — i zabił go na miejscu...

* Dwudziestoletnia pani A. Moore, 
zam. pn. 81 na N. Elizabeth ul. usi
łowała się wczoraj otruć paryzką 
zielenią.. . . Powodem zamachu — 
rozpacz wskutek opuszczenia jej przez 
męża.

* Pierwszy bal. Tow. Polskich 
Strzelców ks. Józefja Poniatowskiego 
na Bridgedoreie oc będzie się w nie
dzielę d. 14 sierpn ia rb. w Kaiser 
Hali pn. 2088 90.

* Ostatnia v Zgoda” donosi, że 
Ilz. Centr. Z. N. P uczynił już, do 
kogo należy kroki, Ażeby podczas u- 
roezystości 2 1  października dla Po
laków zostało też zarezerwowane od
powiednie miejsce. Bardzo pięknie!..

* Pierwsze słów aekie Tow. zo
stało założone i in ■corporowaue w 
Chicago. Jest to lów . św. Eljasza 
(St. Jilji).

* Pani Slawik, właścicielka domu 
pn. 425 na Blue Island ace. wystą
piła przeciw Tow. , West Chicago 
Street Railway Co.“ ..układającemu 
obecnie ,.cable“ na tejże ulicy, o 
wstrzymanie robót, jako szkodzą
cych jej posiadłości. Wstrzymanie 
zostało nakazane przez sąd.

* Znany na Stanisławowie Właści
ciel grocerni p. Fr. Szweda został 

•dziś rano mocno potłuczony przy ro
gu ul. Lakę i Market. Wypadek na
stąpił wskutek najechania wozów.

* Wczoraj odbył sie w Weber 
Hall wielki mityng demokratyczny 
w celu obmyślenia środków najsku
teczniejszego prowadzenia kompanii
polityczne___ Osób było tnnós-
two!. I .

* Znów rabunek dokonany  ̂ przez 
zamaskowanych b fd zi!.... Napadli 
oni nocy ónegdajszej no palacza ko
lei Michigan Central I zabrąii mu 
500 dolarów. Było to na Hej' ulicy.

* Sędzia Lyou skaza! wczoraj na 
kary pieniężne ..po $20 dwudziestu 
pięciu ludzi, oskarżonych o straszną
zbrodnię, polegającą na tem, pe----
spali na Lakę Froiit

* Wczoraj rozpoczęto budowę no
wego dworca kolei Illinois Central 
przy Park Row i Ląke Front.

* Ryszard B a rry ugryziony przez 
psa przed paru tygodniami, dostał 
wczoraj napadu wścieklizny w saloo- 
nie na Michigan a\ę. Trzeba było 
6-ciu ludzi, ażeby gW ubezwładnić...

* Dla szkoły parafialnej św. Sta
nisława Kostki zostały zakupione 
przyrządy gimnastyczne za $105. |

* Do klasztoru w Malinkriedt, 
Pa. wstąpiła pana * Marya Kuszel z 
Chicago.

* Słyszeliśmy, że dzięki staraniom 
Rz. Centr. Z. N. P przyszły Sejm 
Związku, mający s e odbyć v  Chi
cago, zostanie otwarty w jejlnej z 
bal kongresowych na wystawił.

* Dwudziestoletnia pani Ilolpetcr 
zam. pn. 140 na N Clark truła się 
wczoraj morfiną. Ucatowano ja. Sa
mobójczyni jednak oświadczy n, że 
dotąd będzie ponawiała zamae iy sa
mobójcze, dopóki nie zakońcsyż y- 
c ie .. . .  Zkąil takie postanowienie?

* Komitet urządzający “ Fair“ na
Ilalę Pułaskiego na) południowo-za
chodniej stronie raii.sta stnowi oh. 
Jan Jareczek, Jan Kuczeski, Woje. 
Urbański, Jan Deptulski, Franc Be- 
liński, Ant. Zabłotny i Józef To
mas.  ̂ t

-W  ostatniej “Zgodzie” /.i ajdti- 
jemy obszerny list'Stefan Buss czy li
ski ego, z podzięką s a uczczeń c go 
w roku jubileuszowym przez amery
kańskich Polakóić, List zawiera ta
kże wykład poglądów znakon itego 
pisarza na nasze dzieje.

--- ---- -----------
Przybyły okręty:

Do New Yorku: “Spruć” •/. Brimen, 
“Wisconsin" z Lieerpoiilu, “Ithyi land’' 
z Antwerpii.

Do Kio J aneiro: “Yitilancia” z New 
Yorku,

Do Bostonu: “Norst man" z Liver 
poolu. .

Do Soutuampton: “Sllle" ■/. Nel" Yor
ku.

Londyn (na widoku): '‘Europę" v New 
Yorku.

t'feveland — i Harrisom
Boston, Mass., l i s  erpnia. - -N a  

uroczystościach 250 lei niego jubileu
szu m. Gloucester, które nastąpią 
niezadługo, prawdopodobnie obecni 
będą teraźniejszy prezydent Ilarri- 
son i b. prezydent Groyer CIeve and. 
Ciekawe będzie — ich spotkanie...

- . i

Ofiary na kościół w So
bieski Parku.._

Dotąd zebrano do S00 doi mów.

Od ks. prób. Wo tale wieża odbie
ramy następujące pismo j; irośbą o 
umieszczenie w gazecie:

So bieski P ark , II., 10 sierpnia.
— Bardzo mi przyjemni* donieść 
że. pomimo trudnego czasu i braku 
pieniędzy, pomimo skład dr, jakie • 
już złożone zostały na poiuiik boha
tera Kościuszki i eijrpiącjch braci 
Unitów, sz. rodacy, styszuę a nie
jedni i naocznie widząc nasze przj-kre 
położenie po zburzeniu nacie:jo ko
ścioła św. Andrzeja, złożyli skła
dają ofiary i na ten pomni!: dla Bo
ga żywego a to z prawdziwie polską 
hojnością.

Szlachetni ofiarodawcy w idsą, że 
kto daje na budowę koście ła, daje 
samemu Bogu, gdyż na rozmnożenie 
Jego św. Nauki i chwały cierni, 
który to cnotliwy uczynek| zapewne 
nie ujdzie nagrody.

Stokrotne wam włięc szuioWni i 
drodzy Bracią, „Bóg zapłać ‘ źa wa
sze hojne ofiary. Bąlźcie pyyni, że ■ 
często będę was wspc minął \ ofierze 
Mszy św., prosząc c błogi stawień- 
stwo dla was i waszych,):;, pro- 
lioszczów. •

Następujące ofiary złożyć raczyli: 
CtllOAli !> i

Parafia N.! M. P. od Nieinit, Pom. 
ks;St.Nawrocki prób Cl23.32 , 

“ św. Stanisława Kostlii, ks.
W; Barzyński prób.. $354.00 

“ św. Cyryla i Jletodejo w Le- 
montks. K. Kozłov s!:i pro
boszcz 114.71

“ św. Michała w S. Chicigo ks.
A. Nowicki prób. 78.21 

“ św. Józela, Hammond, Ind. 
ks. Plaster pri b. 70.66

Pan Gordon, S. Chicago 2.00 
J. Jan Kowalski 1.00
Ign. Brzozowski l | 2.00
Dr. S. Kocioł!, Medicine Lad ;e 
Kans. 1.50
Pani R. Tomaszewska, Ch cag.o5.00 
Charles Stein, llammind, inć.25.00 

O dalsze ofiary uprasza
Ks. F. M. W WTAl.EM ICZ, ‘

P. O. Hammond, I id

Ostatnie Telegramy.
Zaburzenia wTre izonilzie.

Siedem osób zabitych, wieli rannych.

K o n s t a n t y n o p o i ., |11 si :rp iia. —

Z Trebizondy, w MaiL-j Asyi, dono 
sza o groźnych zaburzenia di, jakie 
mialj- tam wczoraj miejsce.

Z powodu cholery y miejscowości 
tej urządzoną została w h idjmkach 
szpitala, kwarantanna.

W kwarantannie miajduwafo się 
właśnie 1500 ludzi, klórz;: burzyli 
się i chcieli wyjść m zewnątrz.. . . 
Gdy władze stanęły temu na przesz
kodzie, nastąpił wvb icli.

Tłum wyłamał drz iri i rzuińł się 
naprzód. . . .

Lecz prawie w tej sam ij chwili 
przjbyło wojsko — i powitało tłum 
salwą karabinową.

Siedmiu ludzi padio na miejscu; 
kilkunastu zostało .ciężko rannych.

Przerażony tłum miękł w ) opło- 
cliii z powrotem do lazareti.

Dołączenie Demokratów z Partrą luilową 
Minnesocie.

St P aul, Minii., II siirpiia.— 
Nastąpiło porozumie lic i f iktrczne 
połączenie co do ty kii tu stmowego 
pomiędzy deiuokratau ,i a do *c mocna 
w Minnesocie “ Partyą udową ’ 
(PiiOpie’s Party). Porozum cn e nie 
tyczy wyborów na pn zyden ,a. •

----------   — ■ '

l: więzienie konsula k Yeneztcl.

Caracas. 1 1 sierpn a. Rzjd |.rez. 
Yillegas, zroliii znóv wieli i iłąd. 
Oto bez żadnego powi ilu poi lrrycir . 
i uwięził konsulu fr; mciiskingo w 
Carupuno. Okręt wojmny francuski 
wyruszył zaraz do tej m ie jsco śc i  
i żądać będzie przywrócenia wolno
ści uwięzionemu urzęd likowi.


