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Telegram y z Europy.
Irlandczycy weny na ją się burzyć przeciw 

(iladstone‘owi.

gadają uwolnieniu wszystkich więź
niów' politycznych.

Dublin, 14 sierpnia. — Olbrzy
mi mityng miał miejsce w Phoenix 
Paku. Obecnych było do 15.000. 
Prezydował Pierce Mahoney, par- 
nelista. Żądał on w gwałtownej prze
mowie uwolnienia wszystkich ir 
landzkich więźniów politycznych, 
choćby nawet byli winni. Obecny 
tamże członek parlamentu Redmond 
i inni mówili, iż oświadczenia Glad- 
sione’a w tym względzie, jako 
chwiejne i dwustronne, zupełnie ich 
nie zadawalniają. Tłum wydawał 
okrzyki przeciw Gladstone’owi.

Londytj, 14 sierpnia.— W Cork, 
w Irlandyi odbył się mityng „Ligi 
usuniętych dzierżawców” , który po
wziął uchwały zadające jak najpręd
szego uwolnienia więźniów politycz 
nych i przywrócenia wyrzuconych 
dzierżawców. Mityng był burzliwy i 
dla Gladstone’a usposobiony niezbyt 
przyjacielsko.. ..

'  Wypadek podczas manewrów.

* Berlin , 14 sierpnia. — Podczas 
manewrów wojskowych niedaleko 
Berg miał miejsce fatalny wypadek.

Na rzecze Pegnitz inżynerya poło
wa zbudowała most, przez który 
miało przejść wojsko.

Most .ten jednakowfoz okazał się 
zbyt słabym i został zerwany przez 
wezbrane fale potoku w chwili, gdy 
wstąpił już nań oddział ułanów pru
skich.

Cudem prawdziwym, tylko trzech 
ułanów utonęło... Pozostali zdołali 
się uratować.

Znów brutalne czyny oficerów w Niem
czech.

Berlin, 14 sierpnia. — Z Mogun- 
cyi donoszą o nowym brutalnym 
czynie oficerów niemieckich.

Dwaj pijani porucznicy zepchnęli 
z chodnika przechodnia cywilnego.

Gdy ten zrobił im jakąś uwagę, 
oficerowie rzucili się nań z pałaszami 
i zrządzili mu dwie rany, jedną w 
nogę, drugą w bok.

O burzona ludność aresztow ała ofi
cerów, ale p o lic ja  ich w ypuściła. 
Poszkodow any w ytacza dzik im  b ru 
talom  spraw ę sądową.

Nieomal oliarą tłumu.

P e t e r s b u r g ,  14 sierpnia. — Nie
zwykły wypadek miał miejsce we 
wsi Jazykowka w gub. saratowskiej-

Pewna dama, odwiedzająca cho
rych biedaków omal nie została za
mordowana przez tłum chłopów, 
oskarżający ją o to, jakoby zamie
rzała truć pacjentów----

Dopiero kilka rozsądniejszych osób 
ocaliło kobietę, poznawszy w niej 
tę samą damę, która podczas głodu 
pomagała wielu biedakom. W każ
dym razie wjrpadek ten dowodzi, 
jak wielkiem jest rodrażnienie ludu 
wskutek cholery. . . .

Epidemia samobójstw w Berlinie.

Berlin, 14 sierpnia. — Panuje 
tu od pewnego czasu istna epidemia 
samobójstw. . . .

I W cięgu ostatnich sześciu dni ode
brały sobie życie 22 osoby.'

Przyczyny są w ogóle bardzo dro
bne___ Np. chłopiec 14-letni po
wiesił się z powodu.. . . zawodu mi
łosnego. Szesnastoletni terminator 
utrpił się w obawie kary. W trzech 
wypadkach powodem samobójstwa 
były nieporozumienia małżeńskie 
itp.

Agitacja przeciw kościołowi we Młoszecli.

Rzym, 14 sierpnia. — Na odby
tym tutaj mityngu przedstawicieli 
Towarzystw demokratycznych zosta
ły uchwalone rezolucye żądające 
zniesienia katolicyzmu, jako religii 
państwowej i odwołania gwarancyi 
praw Ojca św.

Poczwórna zbrodnia wskutek konkurencji.

B erlin, 14 sierpnia. — W Miro- 
wic niedaleko Stelitz. popełniony zo
stał szereg ohydnych zbrodni.

Szewc Traubezarabrdował szewca 
Klagiera, jego żonę i dwoje dzieci..

Powodem tylu zWodni była złość 
wskutek konkurencji dwóch rzemie
ślników;

Spisek przeciwko księciu Czarnogórza.

P aryż, 14 sierpnia. — Przycho
dzi tu wiadomość, liż w księstwie 
Czarnogórza na półwyspie bałkań
skim odkryty został spisek przeciw
ko księciu Nikicie.

Jak wiadomo, ks. Nikita jest za
gorzałym stronnikiem Rosyi i przy
jacielem cara Aleksandra. Głośnym 
bj'ł w swoim czasie toast cara, wznie- 
słonj' na cześó “ księcia Czarnogórza 
— jedjmego prawdziwego przyjacie
la Rosyi w Europie’” . Nadto dwie 
księżniczki czarnogórskie są żonami 
dwóch wielkich ksihżąt rosyjskich.

Spiskowcy zamierzali podobno 
porwać księcia, wywieźć go za gra
nicę lub nawet zabić, a na tronie 
czarnogórskim osaldzió 21-letniego 
następcę tronu. . . .

Spisek został odkryty. Parę osób 
aresztowano, a kilkanaście uciekło 
do Austryi.

Twierdzą, że spisek został zawią
zany przez partyę pokojową, prze
ciwną planom księcia Nikity, pra
gnącego odegrać czynną rolę w poli
ce półwyspu bałkańskiego i nawet 
przy pomocy Rosyi sięgnąć po ko
ronę serbską . . .

Obawiają się, ażeby dopiero co 
odkryty spisek nie wpłynął jeszcze 
gorzej na sprawę bałkańskich kom- 
plikacyi.

iskierki telegra liczne z za oceanu.

Londyn. — W ładunku okrętu 
angielskiego “ Empress of Japan” , 
który wypłynął z Hong Kong do 
Vancouver, wybuchnął pożar. Okręt 
wrócił do portu, gd zie ogień zdoła
no ugasić. Szkodj w towarze są o
gromne.

Ostemda. — Wybuch, zdarzony 
tu w sobotę, miał daleko mniejsze 
rozmiary, niż sądi.ono pierwotnie. 
Polieya twierdzi, że eksplodowała 
puszka od sardynek, napełniona pro
chem . . . .  Dwie osoby tylko są opa- 

irzone.
Bkuksei.la.— L st z nad jeziora 

Tanganyika w Af yce donosi, iż 
powstanie Arabów w Congo jest wy
nikiem rozkazu z Mekki, który zale
cił rozpoczęcie “ świętej wojny” mu
zułmanów przeciwko ohrześcianora.

B remen.— Na przedmieściu Brin- 
kum pożar zniszczył 12 domów i 
wiele stajen; w stajniach spaliło się 
100 sztuk koni i byflła.

P aryż. — Został tu aresztowany 
urzędnik ministeryiim wojny Mayer; 
jest oskarżony o ośzustwa i fałszo
wanie stempli przj' dostawie matery- 
ałów wojskowjmh.

R zym.— Gazeta “ Osservatore Ro
mano” została skonfiskowana za ar
tykuł przeciw rządowi. 5

P ary'ż.— Odbywa się tu Kongres 
miedzy narodowj' przedstawicieli strar 
ży ogniowych. Rozpoczęto go od 
pochodu i ćwiczeń z przyrządami 
ogniowemi. Na kongres przj-było 
4000 osób z wteiaycl stron. . . .

W arszawa. — Homunikacya bez
pośrednia temi samęmi wagonami z 
Warszawy do Berlina z obawy cboi 
lery zniesiona. Nal staeyacb pogra
nicznych wszędzie ustanowiono in- 
spekeye sanitarne.

Berlin. — Gen. Groltnan, do- 
wódzca 11-go korpusu, podał się do 
dymisyi; na jego miejsce mianowa
ny jen. Wittieh.

Londyn. — Parneliści wnieśli pe- 
tycye o unieważniei.ie wyboru 4-ch 
posłów irlandzkich, należących do 
stronnictwa McCart h v’ego.

P ary'ż. — W Grenobli niedaleko 
wielkich składów nafty znaleziono 
pudło napełnione biwełną strzelni
czą.. . . Niebezpieczeństwo wybuchu 
zostało odwrócone d|ość wcześnie.

Londyn. — Manewra morskie flo
ty angielskiej z powodu uszkodzenia 
okrętów “ Apollo” i “ Naida” zosta
ły przerwane.

P ary'ż. — Filoksera zniszczyła 
znów winnice yv Rilly w pobliżu 
Reims i w Avand Hautevillers. •

P etersburg. — Urzędowe wyka
zy podają liczbę nowych wypadków 
cholery, zdarzonych d. 11 sierpnia 
w calem państwie na 9177, liczbę 
śmierci na 5009. Zaraza czyni ogro
mne postępy!. . . .

Londyn. — Z Persyi donoszą, iż 
w miejscowości Tabir w czasie dośó 
krótkim zmarło na cholerę 3000 lu
dzi. |

Berlin. — W jFuldzie odbędzie 
się we ezwarek Zjazd biskupów nie
mieckich.

Londyn. — Przedsiębiorstwo pa
rowców oceanowych “ Inman Linę” 
zamierza przenieść swe przystanie z 
Liverpoolu do Soutbampton.

Berlin. — Z Hannoweru donoŁ 
sza, że W. Książę Oldenburgski pod
czas inspekcyi 10-gó pułku dragonów 
pod Menburg spadł z konia i ciężko 
się potłukł.

Telegramy Krajowe.
GROŹNY STRAJK ZWROTNICZYCH W 

BUFFALO.

Strajkierzy uciekają się do gwałtu i 
wzniecenia pożaru.

Buffalo, 15 sierpnia. — Nieda
wno tu rozpoczęty strajk zwrotni
czych na kolei Erie i Lehigh Yalley 
przybrał niesłychanie groźny obrót.

Strajkierzy uciekająsię do gwałtu, 
podpalają i niszczą budynki kolejo
we i pociągi.

Stratj' w majątku kolejowj'm w 
tej chwili już dochodzą do $150.000. 
Regularny ruch pociągów przer
wany. * '

Pierwszy popłoch nastąpił w nocy 
z soboty na niedzielę. I . Około go
dziny drugiej wybuch nęły odrazu 
trzy pożary w składach towarowych 
kolei Lehigh Valley na East Buffa
lo. Osiemnaście wagonów nałado
wanych towarami spłonęło, uadto 
dwa wagony pasażerskie.

Nie dość jednak na tem----  Po
ciąg złożony z 15-tu wagonów z wę
glem został zepchnięty. na lokomoty
wę, którą zmiażdżył. . . .  Osiem po
ciągów towarowj-ch strajkerzy wy-_ 
koleili.

Na kolei Erie zostało spalonych 
8 wagonów. . -

Straty tej nocy tylko dosięgły 
$75.000.

W nocy z niedzieli na poniedzia
łek, pomimo silnej straży, zamachy 
się ponowiły. . . .  Znów wybuchły 
pożary w kilku miejscach. Pokra- 
dziono światła sjrgnałowe — i poruj- 
nowaDO sygnały.

Tej nocy spalony został o milę za 
miastem pociąg towarowy złożony z 
42 wagonów. Szkody znów ogromne.

W ogóle strajk przybiera niesły
chany obrót. Sądzą, że muszą być 
uruchomione milieye stanowe.

NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI.

— Miasteczko Red Mouutain w
pobliżu Ouray, Colo. zostało zni
szczone przez pożar do szczętu........
Szkoda dochodzi do 300.000 dola
rów. Wiele osób jest bez dachu.

— W Smithville, Mo. P. McCau- 
ley, farmer, został zastrzelony przez 
własnego syna. Powodem zabójstwa 
bjdo to, że ojciec upijał się i robił
wstyd synowi___ Po popełnieniu
tego czynu młody McCauley zastrze
lił się również sam.

_W Tupper’s Lake.N.Y. młody
Kanadyjczyk A. Raymond został po
żarty przez niedźwiedzia.

— W Kanadzie myślą o nowej li
nii okrętowej, któraby dawała mo
żność odbycia podróży z Europy do 
Amerj'ki przez Ocean w ciągu trzech 
dui. Parowce wychodziłyby z Port 
Manahan ua Labradorze (Ameryka) 
i dochodziły do Milford Haven w 
Walii (Europa).
_W New Yorku zmarł Aleksan

der Labre, żeglarz, który w życiu 
uratował 21 topiących się osób. -

— Z Providence, R. I., donoszą, 
że na Palmer’s River wskutek wy
wrócenia się łódki, utonęły cztery 
osoby.
_W Norwood, niedaleko Cincin-

nati, O. pastor luterański pobił się z 
parafianami. Niejednemu zrobił 
“czarne oko” , ale wkońcu sam ma... 
żebro złamane.

— Nowoyorski “ World” zbiera 
fundusz na kampanię demokratycz
ną na Zachodzie. Zebrał już do $20.
000. Sam wydawca “ Worlda”  Pu- 
litzer dał $10.000.

_ Z Wasbingtonu donoszą, iż
zmarł tam kongresman Weaver ze 
stanu Ohio.

— W Pittsburgu dwaj nieunijni 
robotnicy zostali mocno pobici przez 
strajkerów.

— Unia drukarska nr. 6 z New 
Yorku ofiarowała $250 na wsparcie 
dla strajkerów w Homestead.

— W pobliżu Clinton, la. rozbił 
się pociąg, wiozący członków Stów. 
,,Teinplaryuszów“ z konwencyi w 
Denver. 18 osób odniosło dość cię
żkie uszkodzenia.

— W pobliżu Memphis, Teun. 
J. D. Tolbert, biały, superinten- 
dent płantacjri, został napadnięty 
przez tłum pijanych negrów i bez 
powodu porżnięty brzytwami. Nie
szczęśliwy* żyć nie będzie!. . . .

— W Monticello, la. niejaki E.Ma- 
son połknął. . . .  srebrnego dolara!! 
W godzinę potem um arł.. . .

— W Rockford, Ilia. Th. Cava- 
naugh i miss Emma Sweet wezmą w 
tym tjrgodniu ślub w. . . .  balonie.

— W Buffalo, N. Y. aresztowany 
został niejaki John Green. który w 
ciągu dwóch lat zdołał poślubić.. . . 
dziesięć żon. Ten zbitował wszy
stkich wielożeńców!!
• _  Z Na6bville, Tenn. donoszą, iż 
w kopalniach Bricerille, Coal i Oli- 
\’er Springs ponowiły się zaburze
nia podobne, jak przed rokiem .... 
Górnicy wolni napadli na wojsko, 
strzegące skazańców, którzy pracu
ją w kopalniach, odpędzili je i u
wolnili więźniów-górników. . . .  O
bawiają się bardzo groźnych zabu
rzeń !

» > • --

Wiadomości Miejskie.
Teatr Tow. Zana.

W dniu 24ym września rlb. w ba
li Walsha odbędzie się, jak już do
nosiliśmy, teatr Tow. Zana. Odegra
ne zostaną dwie sztuczki: “ Dramat 
jednej nocy” i “ Consilium faculta- 
tis” . W “ Dramacie” objęli role: 
panna H. Sawicka (Lydya) i pp. J. 
F. Smulski (Teodor), G. Wojnicki 
(Wańka) i Macbek (Żubr). W “ Con
silium facultatis” grają: panna Gin- 
towt (Anusia) i panua Kochanowska 
(Joasia), pani Zdziebłowska (Pani 
Bolbecka), oraz pp. Zdzieblowski 
(Bolbecki), G. Wojnicki (Zdzisław), 
J. F. Sinulski (Władysław) i Tobiń- 
ski (Waluś). Próby odbywają się e
nergicznie, i przedstawienie zapo
wiada się jak najlepiej.

Przeciw zamykaniu wystawy w niedziele.

Jutro wieczorem w Aurora Tur
ner Hali przy ul. Huron tuż obok 
Milwaukee ave. odbędzie się wielki 
mityng w celu przygotowania pro
testu przeciw zamykaniu wystawy
w niedzielę___ Przemawiać będą
adw. J. F. Geotling, jen. Lieb i in
ni mówcy. Polscy obywatele pro
szeni są o jak najliczniejsze przyby
cie na ten mityng i przyłączenie do 
protestu swych głosów. Następnie 
odbędą się jeszcze w tym samym celu 
mass-mityngi na północnej strome 
miasta w Columbia Hali, na 12-ej 
ul. w Vorwerts Tum Hali i w Battery 
Polacy powiuni być obecni i na tjrch 
zebraniach.

Drobne wiadmosci.

* Pani Minik, zam. pod nr. 13 na 
Walsh ct., została w sobotę najecha
na przez wóz przy rogu Randolph i 
Clark w chwili, gdy na ręku trzy
mała dziecko... Oboje, ona i dzie
cko, zostali ciężko pokaleczeni.

i ■ •'•' •>: ' ;
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* Edw . R odebaugh, kelner w ho
telu Gore odebrał sobie życie przez 
poderżnięcie g a r d ł a . . . .  PoYYodem 
sam obójstw a — rozpacz w skutek u- 
ciec^ki ż o n y .. . .

* Posiedzenie nadzwyczajne Klu
bu demokratycznego Puławs iiego 
odbędzie się dziś wieczorem oęjodz. 
7ej m. 30 w hali ob. W. W izy róg 
Noble i Sloan. Sprawy bardzo wa
żne . . . .

* W sobotę został aresztowany za 
awantury i bójkę Piotr Chwaszczyń- 
ski, zam. na Holt ave. Policjant 
J. Połczyński nie mógł sobie pora
dzić z awanturnikiem i musiał przy
wołać jeszcze drugiego policemana 
do pomocy.

* Rodzina p. K. Sawickiego wy
jeżdża wkrótce do Europy... ]’.Sa
wicki pozostanie tutaj tylko z córką 
panną Heleną Sawicką, bibliotekar
ką Muzeum i Biblioteki Z. N.

* Nowa kompania tramwajowa o
trzymała przywilej i zamierza budo
wać kilkanaście nowych linij głów
nie na wschodniej j południowej 
stronie m iasta .... Kierownikiem 
nowej kompanii jest kongresmai Mc 
Gann. .

* Jakób Riley, robotnik pracują
cy przy wystawie, zmarł wczoraj nie
spodziewanie. Przyczną jego śmierci 
miała być cholera! . . . .

* Polieya aresztowała wczoraj na 
Clark ul. 29 chińskich szulerów.

* Leroy Bell, sześcioletni chłópiec 
zam. pn. 23 na University Pl. w 
strasznych męczarniach zmarł one- 
gdaj na wściekliznę. . . .  Pogryzio
ny był przez psa jeszcze przed mie
siącem!

* Pocias: kolei Illinois Ceitral 
obciął onegdaj obie nogi 14-ldtnie- 
mu chłopcu N. Moore.

* Wczoraj odbyło się poświęce
nie chorągwi .„Sokoła” czeskieg.0 na 
południowo-zachodniej stronie mia
sta. W obchodzie brało udział parę 
Towarzystw polskich z Wojciecho
wa. .

* Trzyletnia Nancy Braier została 
wczoraj tak strasznie poparzona przy 
paleniu kupy śmieci naCottage Gro 
ve ave., że poparzeń tych nie jfrze- 
ż y je .... -

* Zamaskowani rabusie znów zra
bowali na Lakę Frout $ 150 Augu
stowi Carlstenowi... Istotnie, teraz 
w środku Chicago więcej rabusiów, 
niż w lesie!...

* Ośmioletni Eddie Dolan, teąru. 
u rodziców pn. 119 na W. Polk ul., 
uciekł z domu...  Kiedy po odnale
zieniu zapytano go, dla czego to uro
bił, odrzekł: „Ponieważ jestem już 
za stary, ażeby ciągle—  dostawać 
w skórę!“

* Polieyant Patrick Slattery że 
stacyi policyjnej na E. Chicago zo
stał tak strasznie pobity przez łobu
zów, j  których chciał aresztować, że 
prawdopodobnie zostanie kaleką na 
całe życie. Dobrze 'się dzieję w 
Chicago!.. . .

Z POLITYKI.
Mityng Polskiej Ligi Demokratycznej.

-

Wczoraj w głównej kwaterze de
mokratycznej pn. 107 naMonroeul. 
odbyło się posiedzenie delegatów 
Klubów polskich demokratycznych 
w celu ostatecznej organizacyi Pol
skiej Ligi Demokratycznej w stanie 
Illinois. • ? . i -

Posiedzenie miał otworzyć p. Piotr 
Kiołbassa, skarbnik miejski, i inne 
zajęcia nie pozwoliły mu jednak być 
obecnym. W zastępstwie więc pre
zydował p. G. T. Kozłowski.

Po zagajeniu posiedzenia przystą
piono do wyboru stałego zarźądu Li
gi-

Został on obrany, jak następuje: 
Piotr Kiołbassa prezydeut, Max Ka
czmarek pierwszy wice-prezydent, 
G. T. Kozłowski drugi wice-prezy
dent, H. Fruzyna trzeci wice-prezy
dent, M. Szaraeit sekretarz kores
pondencyjny, J. Nowicki sekretarz 
protokułowy, J. Witkowski kasjyer 
i H. Karnowski odźwierny.
• ..-.i '=.
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Komitet wykonawczy został obra
ny w następującym składzie: Piotr 
Kiołbassa iprezj'dent, M. Szamejt se
kretarz i członkowie: F. Kelichow- 
ski, W. Bardoński, W. Peszciński, 
L. Roland:, L. Kalisz, W. Kledziń- 
ski, G. T. Kozłowski i W. Antkow- 
ski.

Członkowie komitetu mają się ze
brać dziś i wypracować konstytueyę, 
która będzie przedłożoną ogółowi 
we wtorek na nowym mityngu.

Zebranie było pełne zapału J. . .  
Indorsowano Clevelanda, SteY'ensona, 
Altgełda i cały tykiet stanowy.

Obecni ^obiecywali, że będą pra 
cować w pocie czoła aż do listopada 
dla tryumfu partyi demokratjjcznej. 
Co im się też bardzo chwali!.!..

Z Klubo demokratycznego 16tej wardy.

Na wczorajszym mityngu Klubu 
demokratycznego 16ej wardy w hali 
szkolnej przy ul. Bradley, były bar
dzo ważne sprawy.

Najpierw niedawno obrany przez 
tenże Ulub kandydat na Komisarza 
powiatowego p. Aug. J. Kowalski 
zrezygnował. Wskutek tego Klub 
znaleść obecnie musi innego kan
dydata.
' Następnie wybrany został komi
tet, który: ma się postarać o to, aże- 
bo w 3cim dystrykcie prawybor- 
czym 16ej wardy zostali mianowani 
sędziami wyborów' Polacy. Obecnie 
są tam sędziami innonarodowcy, po
mimo że dystrykt zamieszkują pra
wie wyłącznie Polacy. . . .

Nareszcie uchwalono zacb jcać 
wszystkich Polaków, ażeby p< pie- 
rali polskich kandydatów podczas 
wyborow i pracowali dla niobjjak 
najgoręcej----

Olbrzymie zebranie w Bloomlngton.

Początek kampanii demokraty
cznej w stanie Illinois oznaczony sta
nowczo. jZ polecenia komitetu sta
nowego na jej rozpoczęcie odbędzie 
się olbrzymie masowe zgromadzenie 
demokratów' yy Bloomiugton d. 27go 
sierpnia. Będą mówcami A. E. Stej 
venson, John M. Palmer, W. R. 
Morrison, kongresman Scott i dyre
ktor szkół Raab. Czynione są wiel
kie przygotowrauia do tego zebrania.

Ostatnie Teiegramy.
Świętokradztw o w Montpellier w Francji.

i | ~ m
P aryż, j  15 sierpnia.— Złodzieje 

wdarli się; dziś w nocy do starożyt
nego kośęioła “ Notre Damę” w 
Montpellier, we Francy i, ściągnęli z 
ołtarza: cudowną figurę M. Boskiej 
z Dzieciątkiem Jezus i powyrywali 
z jej dyądemu brylanty. . . .  E ra- 
dzież ta )iie na wiele im się zdała. 
Brylanty osadzone w dyademie były 
sztuczne, a prawdziwe ogromnej 
wartości znajdowały sic przechowa
ne sv skarbcu kościelnym.

Parowiec zatopiony niedaleko wysp; Man.

17 osób zginęło. ,

Eondy^, 15 sierpnia. — Wielki 
•parowiec “Tbracian” , będący w bu- 
do\ de i bonowany przez małe parowce 
do Liverp<j>olu, utonął w pobliżu wy
spy Man. Załoga złożona z 17-tu o
sób zatonęła z nim razem. Fata ny 
ten wypadek spowodowała gwał ;o- 
wn i burza, która wpadła na “Thra- 
cian” i odpędziła holujące go statki.

filadstone — i nowy gabinet.

Lojn>Y'N, 15 sierpnia. — Gladsto- 
ne w towarzystwie swego ^pry- 
zwatnego sekretarza sir Algerno- 
na West udał się dziś znów do Oa- 
borrie korjferować z królową yy spra
wie! nowego gabinetu. Gladstone jest 
w najlepszem zdrowiu. Tłumy wita
ły go okrzykami po drodze do sta
cyi. O ile wiadomo, dotąd zdecydo
wano stanowczo, że sekretarzem dla 
Irlandyi bedzie lord Brassey i dla 
Szkoeyi lord Aberdeen.

Strąjk kolejowy w Jersey City.

J ersey City', N., 15 sierpnia. — 
Istnieje obawa wybuchu groźnego 
strajku kolejowego. Boją się zabu
rzeń, jak w Buffalo. •


