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Nowy sa&inet w Anglii.
Jego całkowity skład.

Niezadowolenie radykałów.

Życiorysy niektórych członków ga
binetu.

Londyn, 10 sierpnia. — Dziś u- 
rzędownie ogłoszony został skład no
wego liberalnego rządu w Anglii.

Jest on następujący:
W. K. Gladstone — lord pieczęci 

prywatnej i pierwszy lord skarbu.
Earl Rosberry — sekretarz spraw 

zagranicznych.
Bar. llerschell — lord kanclerz.
Sir William Yernon llarcaurt — 

•kanclerz „of E\chequer” (do spraw 
iinansowo-sądowych).

Herbert 11. Asipiit—sekretarz do 
spraw domowych.

Henry 11. towler—prezydent rzą
du miejscowego.

II. Campbell-Bannerman—sekre
tarz stanu w wydziale wojny.

Earl Spencer—pierwszy lord ad
miralicji.

John Morley—-naczelny sekretarz 
do spraw Irlandyi.

A. J. Mumlella—prezydent urzędu 
handlowo-przemysłowego.

Sir Charles Russell—prokurator 
jeueralny.

John ltighy—jeueralny solicitor 
dla Anglii.

Samuel Walker—lord kanclerz do 
spraw Irlandyi.

P. M. Denuott—prokurator jene- 
ralny dla Irlandyi.

Edward 1*. C. Majorbanks—se
kretarz opiekuńczy skarbu.

Aleksander Asher—generalny so
licitor dla Szkocyi.

J. B. Balfonr—lord adwokat dla 
Szkocyi.

Earl of Kimberley—sekretarz dla 
Indy i i wice-preżydent rady.

Markiz of Ripon—sekretarz sta
nu dla kolonii.

Sir George O. Trevelyau—sekre
tarz dla Szkocyi.

Arnold Morley—pocztmistrz jeue
ralny.

Arthur Herbert ,I)yke Ackland, 
wice-prezydent rady wychowawczej.

Baron lloughton, wice król Ir- 
lamlyi, bez miejsca w gabinecie.

Ogłoszenie lej listy.
Wywołało wielkie oburzenie śród 

radykałów stanowiących skrajny ży- 
wiołi stronnictwa liberalnego. Isto
tnie żaden z nich nie wszedł do ga
binetu i rządu, który składa się pra
wie wyłącznie z umiarkowanych sił 
liberalnych, arystokracji i żywiołu 
mieszczańskiego. Jakkolwiek Glad
stone jest podobno, zdecydowany 
w razie zbyt wielkiego krzyku rady
kałów ofiarować niektóre pomniej
sze miejsca ich przedstawicielom, 
jako to pp. Hunter, Bryce, Burt, 
Benn, Stuart i innym, to jednak 
niema nadzci, ażeby te drobne ustęp
stwa zdałały ułagodzić ten stosun
kowo dość silny odłam. To też 
przedwidują, że zaraz po zebraniu 
parlamentu radykalni pod przewódz- 
tweiu Labouchera uderzą na Glad
stone^ i będą ran mocno bruździć 
szczególnie w sprawie irlandzkiego 
samorządu; a jakkolwiek Gladstone 
mniema, iż zdoła sobie po części po
zyskać liberalnych unioni«tów któ
ry dotąd szli z konserwatystami, je
dnak w ogóle biorąc, jego sytuacya 
parlamentarna nie jest wcale najsil
niejszą... Jak ktoś dowcipnie po
wiedział, będzie to huśtawka, w 
której , ,Wielki Starzec11 nie zawsze 
znajdzie sic—u góry.. .

Kto są nowi przedstawiciele rząiln?
Oto pytanie, które stawia ogół. Jak

kolwiek pomiędzy nimi nic wielu 
jesi ludzi zupełnie nowych i niezna
nych na polu polityki, niewątpliwie 
interesującymi będą podane w skró
ceniu życiorysy choć niektórych, wy
bitniejszych z pośród nich:

WiUfum Knn-t GlaJslom, pierw
szy lord skarbu i głowa rządu, już. 
czterokrotnie przedtem pierwszy mi
nister Anglii i Irlandyi, aż nadto 
znanym jest w polityce angielskiej. 
Urodzony d. 29 grudnia 1809 r., a 
wiec dziś liczący 83-oi rok życia, 
jest z pochodzenia Szkotem. Otrzy

ma! wykształcenie w Oxfordzie, 
zkąd wyszedł v r. 1831. Już w ro
ku 1832 wszedł do Izby gmin, obra
ny w Newarku. Żywot swój poli
tyczny rozpoczął, jako konserwaty
sta i dopiero w r. 1S51 przeszedł do 
obozu liberalnego, w którym tak 
wysokiego dosięgną! stanowiska. 
Pierwszy urzął, jaki piastował, był 
to urząd młod szego lorda skarbu, na 
który został m anowany przez Rober
ta Peela. AV r. 1841 po powrocie 
Peela do władzy otrzymał urząd dy
rektora mennic i wice-prezydenta 
urzędu przemysłowo-handlowego. 
Od r. 1843 do r. 1835 był prezyden
tem tegoż urztdiu W r. 1847 uni
wersytet o.\fcrdzki wybrał go za 
swego delegala przez lat 1S utrzy
mywał to stanowsko. Po zerwaniu 
z torystami w r. 1852 Gladstone 
wszedł do koalicyjnego gabinetu A- 
berdeena, jako “ Chancellor of Ex- 
cbequer“ , któ ą to pozycję nieje
dnokrotnie potem piastował. Po 
raz pierwszy został pierwszym mini
strem w grudniu w r. 1 SUS; ustąpił 
w r. 1874. A\ r. 1875, mając lat 
65, wyraził zamiar psunięcia się od 
kierownictwa oartyą liberalną z po
wodu podeszłego wieku, ale siły ży
wotne “Wielkiego Starca“ okazały 
się aż nadto w1 starczającymi do pra
cy, skoro dziś »o 17-tu latach rzuca 
sie znów z cne giją większą niż kie
dykolwiek w wir walki politycznej. 
Istotnie 23-go kwietnia 1880 r. po 
raz drugi został pierwszym ministrem; 
zastąpił go lopiero w czerwcu 
r. 1885 markz Salisbury, .  . . Wybo
ry w listopad/, e tegoż roku dały tak 
niezdecydowany rezultat, że wkrót
ce miuisteryui 1 Salislmrego zostało 
wywrócone i ( dadstone po raz trzeci 
tegoż roku doszedł do w ładzy.... 
Cieszył się niedługo. “ Ilome Rtilc“ 
dla Irlandyi, c które tak energicznie 
liaówczas się dobijał, stało się gro
bem jego gabinetu 3 sierpnia 1880 r. 
Od tego czasu rządzili konserwatyści 
z Salisburym na czele. Dziś docho
dzi Gladstone do władzy po raz 
czwarty.

Eurl Rosebirry, obecny sekretarz 
spraw zagrajnicznycb, a właściwie 
Archibald Philip Primrose, jest jed
nym z najmijodszj’cb i najzdolniej
szych liberałów. Urodził się w Lon
dynie w r. 1847, ukończył studya w 
Orfordzie, a w r. 1808 otrzymał po 
dziadku tytuł Earla of Rosebery i o- 
gronine mają,ki dziedziczne. Był 
lordem rektorem uniwersytetów w 
Aberdeen i Edymlmrgu, odznacza 
się wybitną tendencyą do poprawy 
systemu wychowania w Anglii. Za 
trzeciego gabinetu Gladstone'a zaj
mował to samb, co obecnie miejsce. 
Jest zięciem bankiera llotszylda.

Kur./Icrse/iell, urodzony wr. 1837, 
jest synem duchownego anglikańskie
go, pochodzącego z żj*dów. Kształcił 
siew Londyn e i Bonn, w Niem
czech, praktykował, jako adwokat 
od r. 1800 i był przez pewien czas 
radca królowe j. Od r. 1874 zasiadał 
w parlamencie, jako członek liberal
ny ;w gabinetach Gladstone’a r. 1880 
i 1880 zajmował urzędy, takie same 
lorda kanclerza,

Sir IV. 1 Jlurcourt, obecny 
“Chancellor ot Excliequer” pełnił 
również te same obowiązki w ostat
nim gabinecie Gladstone a w r. 1880; 
jest 011 pierwszym asystentem Glad- 
stone’a i  powszechnie bywa uważany 
za jego domniemanego następcę w 
przodownictwie party i. Urodził się 
w r. 1831, piaktykował, jako adwo
kat: do parlamentu wszedł pierwszy 
raz w r. 1808. Zajmował różne urzę
dy w trzech ministeryacli Glad
stone^. Znany jest z wielu prac lite
rackich i uau cowyeh, które podpisy- 
wnł pseudonimem “ Historicus ’; był 
przez pewien czas profesorem prawa 
międzynarodowego ty uniwersytecie 
oxfordzkini. .

II. ]I. Asyuith, sekretarz do sprawN 
domowych jest człowiekiem nowj m i 
ma przed sobą wielką p r z y s z ł o ś ć .  

Liczy dziś lad 40 i po C-ciu latach 
zaledwo życia parlamentarnego 0- 
trzyinał tak wybitną posadę. Karye- 
ra, zrobiona niesłychanie szybko!... 
Jest jednym 1, najświetniejszych ad
wokatów lonłyńskicb; obecnie bę

dzie musiał porzucić swą praktykę 
dla pracy ministeryalnej, dającej 
zresztą 825.000 rocznego dochodu. 
II. II. Asqnith pracował także na 
polu dziennikarstwa.

Henry Cutnjtbell-Eunuer/nun, se
kretarz wojny, zajmował toż samo 
stanowisko w trzecim gabinecie Glad- 
stona. Urodzony jest w roku 1836. 
Właściwe jego nazwisko jest Camp
bell, drugie nazwisko przybrał sto
sownie do woli wuja, który mu za
pisał znaczny majątek. Do parla
mentu wszedł, jako liberał, w roku 
1868; zajmował różne urzędy, mię
dzy inneini naczelnego sekretarza do 
spraw Irlandyi.

Eurl Spencer (John Poyntz Spen
cer), pierwszy lord admiralicji, po
chodzi ze starożytnej i bogatej ro
dziny, sam jednak utraci! znaczną 
część majątku. Ostatnio był zmuszo
ny sprzedać wielką i starożytną bi
bliotekę, będącą w posiadaniu rodzi
ny od lat wielu. Urodził się w roku 
1835. W r. 186S został mianowany 
lordem asystentem w Irlandyi, a na
stępnie raz jeszcze w r. 1882 pod
czas znanych zamachów w Phoenix 
Parku był na tein stanowisku.

John Morley, naczelny sekretarz 
do spraw Irlandyi, zajmował to sa
mo stanowisko w ostatnim gabine
cie; jest z zawodu dziennikarzem i 
literatem — i gorącym zwolenni
kiem “ Ilonie ltule” dla Irlandyi. 
Był w swoim czasie redaktorem cza
sopism “LiteraryMagazine” , ‘‘Forth- 
nightly lieyiew” (do 1883 r.) co
dziennej “ Pall Mail Gazette” i in
nych. Pisał wiele stndyów nad lite
ratura angielską. .Do parlamentu 
wszedł w r. 1883.

Sir C/nirles Russell, prokurator 
jencralny, Irlandczyk i katolik, uro
dzony w r. 1833 w Newry, jest naj
znakomitszym adwokatem Anglii, 
znanym zarówno z olbrzymich sum, 
jakie zarabia, jak i z łatwego ich mar
notrawstwa. Do parlamentu wszedł 
w r. 1885, w r. 1880 był prokurato
rem jencralnym.

Samuel Walker, lord kanclerz dla 
Irlandyi, jest synem irlandzkiego 
kaznodziei i jednym z najwybitniej
szych adwokatów w Edyinburgu.

Zttrl o f  Kimberly (John IV ode- 
lmuse), urodzony w r. 1826, obecnie 
sekretarz stanu dla Irlandyi, dwu
krotnie już zajmował ten urząd przy 
Gladstome. Od r. 1852 do 1861 peł
nił różne obowiązki w departamencie 
spraw zagranicznych.

Sir Ucorye Otto Trecelyan, sekre
tarz Szkocyi, urodzony w r. 1838, 
jest prawnikiem i literatem. Jedną 
z jego najpiękniejszych książek pa
m i ę t n i k  o lordzie Macaulayn, znako
mitym historyku, jego wuju. W 
szranki polityczne wstąpił w roku 
1865. Był już lordem admiralicji i 
sekretarzem Irlandyi.

Nareszcie Enron Jlonyhton (R. 
O. A. Milnes), nowy wiee-król Irlan- 
dyi, jest w polityce człowiekiem zu
pełnie nowym, a jego mianowanie 
kompletną niespodzianką. Liczy za
ledwo lat 38, a piastował dotąd je
dynie urząd dworski szambelaua kró
lowej. Mianowany został podobno 
na instancję lorda Grewe, niesłycha
nie bogatego pera i stałego stronni
ka liberałów, który jest krewnym 
Iloughtona i chce go uczynić jedy
nym swj*m spadkobiercą, a przedtem 
zapewnić mu sytuacyę polityczną.

Oto i wszystkie wybitniejsze tigu- 
ry nowego angielskiego rządu, który 
czy długo potrwa? — Bóg jeden ra
czy wiedzieć.. . .

Przypowieść o róży.

NIpdrzcc pewien co siu lut w swej ma- 
[drości dożył,

Taka raz, w wolnej chwili,opowieść u-
[łożył:

Róża. kiedy z rak stwory wyszła, była
[biała

I za twór najpiękniejszy siebie uważała.

Dopiero, gdy kobietę ujrzała w blizkości, 
Spąsowiała z zazdrości, a więcej ze złości.

Odtąd, uważ, o, człeku! w ciemnych 
[włosów fali

Róża jeszcze gorętszym rumieńcem się
[pali.

I człowiek gdy mu zapał wielki w oku
[świta,

Nie wie, co jest piękniejsze: róża — czy
[kobieta?!.

Telegramy z Europy.
Amerykanka pani Crocker z Chicago udu

szona przez własnego syna 
iv Karlsbadzie.

B e r i.ix, 16 sierpnia. — Z Karls
badu donoszą o niezwykłym, strasz- 
nj*m dramacie, którj’ miał tam miej
sce, a którego działaczami było dwo
je Atnerj'kanów, matka i sj'n.

W willi Koeniga zamieszkiwała 
od kilku dni pani Alicya Crocker, 
Amerykanka z Chicago, ze swym 
23-letnim synem. Powracali oni z 
dłuższej jiodróży po zachodniej Eu
ropie i zatrzymali się w Karlsbadzie 
przed wyjazdem do domu.. . . Sto
sunki pomiędzy matką i synem były 
zawsze jak najserdeczniejsze.

Dopiero w zeszły piątek syn za 
czął okazywać objawy niepokoju i jak 
gdyby rozstroju um ysłowego.... 
W poniedziałek zadusił własnemi rę
koma nieszczęśliwą matkę w jej po
koju.

Zbrodnia niewątpliwie jest na
stępstwem obłąkania. Młody Crocker 
ljie zapiera się jej: zdaje się nie ro
zumieć jej doniosłości-----
• Zabójca został zamknięty w szpi

talu dla obłąkanych. 
v Żjreie zamordowanej pani Crocker 

było dość burzliwe. Przed laty kil
kunastu głośnym był w Chicago jej 
proces rozwodowj*, pełen skandalów 
i sensacyi.

Burza w Niżnyrn iNowgorodzie,

P etersburg , 16 's i e r p n i a .  — 
Wczoraj w Niżnym Nowgorodzie 
miała miejsce burza tak straszna, że 
podobnej nigdj' nie widziano w histo- 
ryi miasta-

Wichura wpadła na miasto z nie
słychaną potęgą i zburzyła wiele bu
rt jrnków.

Gdjr huragan uderzył na szpital 
cholerycznych, szpital był pełen cho
ry c h .... Wielu z nich skonało z 
przerażenia! Następnie wicher roz
bił część szpitala!. . . .

Był to straszny widok.
Ściany rozpadały się. . . .  Łóżka ze 

śmiertelnie chorymi i trupami spa
dały z wysokości. Wielu pacjen
tów padło i tu ofiarą.. ..

Na jarmarku w i c h e r  pozrywał 
\vszj’stkie namioty 1 rozrzucił towa
ry-

Szkody są ogromne. Kilkunastu 
ludzi zabitych.

Z Afganistanu.

L ondyn, 16 sierpnia. — Z Simli 
dochodzą tu bliższe wiadomości o bi
twie pomiędzy Afgańczykami o Ro- 
syanami niedaleko Alichur. Starcie 
nastąpiło zupełnie przypadkowo. 
Afgańczycy spotkali zbyt wysunięty 
oddział rosj’jski pod dowództwem 
pułk. Janowa. Wywiązał się spór, 
podczas którego dowódca Afgańczj*- 
ków zastrzelił rosyjskiego oficera. 
W bójce wielu rannych i zabitych 
straciły obie strony. Afgańczycy 
cofnęli sie do Faizabad.

Zaburzenia w Rosyi.

P etersburg , 16 sierpnia. — Ze 
Starobielska, w gub. cbarkowskiej, 
donoszą o rozruchach, jakie tam mia
ły miejsce. Mianowicie wzburzony 
tłum napadł na szpital pływający 
dla cholerycznych, zniszczył go do
szczętu i zatopił----  Lekarze zostali
pochwyceni i padliby ofiarą tłumu, 
gdyby nie interweneya wojska. Przy
wódców zaburzeń uwięziono.

Zaburzenia robotnicze we Francy!.

P aryż, 16 sierpnia.— Z Carmau.y, 
w departamencie Tarne, donoszą, iż 
wybuchły tam gwałtowne zaburze
nia robotnicze. Górnicy wpadli z 
zemsty nad rządcą robót,znis czyli do 
szczętu jego dom i pod groźbą śmier
ci zmusili go do podpisania prozby 
o dymisję. Chcieli potem zburzyć 
kopalnię, ale przybyłe wojska stanę
ły na przeszkodzie. . . .

Iskierki telegraficzne z za ucealin.

L ondyn. — Odbył się tu ślub 
60-letniego ks. Devonshire z 60-let- 
nią również wdową ks. Manchester.

Oboje nowożeńcy posiadają miljono- 
we majątki.

P etersburg . — Onegdaj w catej 
Rosyi było 7600 wypadków cholery 
i 3900 wypadków śmierci

P aryż. Cztery tysiąc i fiakrów 
zastrajkowało.

L ondyn ." W Breutford pod Lon- 
dj-nem pastor Baynes, liczący lat 58, 
jest oskarżony o zgwałcenie dwóch 
małych dziewcząt. Zwolniono go 
zakaucyą. ,

P aryż. — Z Tangiern donoszą, że 
ambasador francuzki wMaroeco zo
stał podczas przechadzki napadnięty 
i pobity przez trzech żołnierzy* sułta
na. Franeya będzie żądała sa ysfakcyi.

L ondyn. — De]>esza z Cliin stano
wczo zaprzecza pogłosce, jakoby rząd 
chiński miał odstąpić swe prawa do 
Pomiru Moskalom.

Telegramy Krajowe.
Obawy rozlewu krwi w lloioestead.

IIoMKSTEAD, Pa., 16 sierpnia — 
Cudem prawdziwym udało się dziś 
rano odwrócić prawdopodobną walkę 
wojska z 3000 robotnikówii rozwście
czonych kobiet.

Było to o 9 rano. Konstubel aresz
tował strajkiera Traceya :ia skargę 
ludzi nieuuijnych.. . .  Gay potem 
szedł do ofisti sędziego Ocffnera z 
4ma świadkami przeciw Tiaceyowi, 
ludźmi nie uuijuemi, napadł na nieb 
tłum kobiet i chłopców. . .

Tłum chciał się już rzucić na 
s c a b s’ów, gdy niespodziewanie 
nadeszła milicya i rozpędziła go.

W ogóle sytuacya w Ilomestead
codzieusię pogarsza___Lada chwila
może nastąpić wybuch.

Groźne niepokoje w Buffalo
—

Zwrotniczy na kolei New York Cen
tral strajkują.

B uffalo , N. Y. 16-go sierpnia. 
— Zaburzenia robotnicze przybiera
ją tu bardzo gwałtowny obrót.

Wczoraj w składach kolei Lehigb 
Valley w pobliżu William ul były 
trzy starcia tłumu z wojskiem i po- 
licj'ą. Wojsko używało bagnetów, 
polieya pałek, a tłum rzucał kamie
niami. . .  Wiele osób odniosło krwa
we rany. ’

Straikerzy są ogromnie wzburzeni.
Jen. P. C. Doyle, dowodzący woj

skiem, posłał po pomoc d ł sąsied
nich miast. I

Dziś późno wieczorem otrzymano 
wiadomość, że zwrotniczy na kolei 
New York Central też zastr i j kowal i. 
Strajk ma także nastąpić nli drogach 
Lakę Shore, West Sbore oraz Buffa
lo, Rochester <fc Pittsburgh-

Gubernator. Flower lada chwila 
spodziewany jest w Buffalo.

Krwawa walka w Tennesee._________
K nonyille, Tenn., 16 sierpnia.— 

Walka, która się dziś toczyła przy 
palisadach kopalni Olirer Springs i 
Coal Creek w celu usunięcia z tako
wych więźniów — górnik iw, była 
krwawsza, niż pierwotnie sidzono.

W bójce uczestniczyło 1000 wol
nych górników zgromadź mych na 
wzgórzach dokoła. Straż była przy
gotowana do wałki.

Trzech ludzi zostało zabitych----
Z każdej strony jest po kilkunastu 
rannych. Dano setki strzałów.

Chwilowo panuje spokój. Oba
wiają się jednak lada chwila nowe
go rozlewu krwi. Górnikom przyby
ły posiłki. . . .

Spalone miasteczko

D ki.mar, D el., 16 sierpnia. — 
Gwałtowny pożar zniszczył do szczę
tu całe tutejsze miasteczko. Sto 
dwdazieścia sześć domów, ratusz, ko
ściół, staoya kolei, 14 sz torów to 
wszystko stało się ofiarą płomieni. 
Sześć osób spalonych żywe im, tyleż 
ciężko rannych i poparzonych. Klę
ska ogromna___Szkody 1 ezyć trze
ba na setki tysięcy.

Dzikie buhaje w New Ycrkn.

N ew Y ork, 16 sierpnia.— Roz
wścieczone byki teksaskie w liczbie

5ciu zrządziły wielki popłoch na lej 
ave. i sąsiednich ulicach, W szalo
nym biegu dzikie zwierzęta cięako 
pobodły sześć osób, rozpęoziły wios
ką proeesyę i sprawiły wicie szkody. 
Dwa buhaje wpadły do Nortb River, 
pozostałe zdołano przytrzymać. ..

Z POLITYKI.
Kandydaci polscy na Komisarza powiato

wego.

Kandydatów polskich, starającj ch 
się o noininacyę na urząd ^omisa-ia 
powiatowego, mamy już czterech,

Pierwszym z nieb jest p. O. T. 
Kozłowski z 9ej wardj*, przedsta
wiony już przez Komitet doradczy

Drugim jest p. Jan Jiorulziors [i, ; 
obrany wczoraj za kandydata wsku
tek rezyguacyi p. Kowalskiego aa 
posiedzeniu Klulm demokratycznego 
polskiego lUej wardj*, odbytem wV 
bali przy ul. Bradley.

Dalej dzisiejszj* ,,Globe“, Dr

gań urzędowy partyi demokraty
cznej, donosi, iż na liście Komitetu 
doradc-7.ego znajduje się jeszcze na
zwisko ob. Er. Eieszki, jako może- 
bnego kandydata do nominaeyi.

Nareszcie na bardzo silne popir- 
cie u pewnej części Polaków w lii jj 
wardzie liczyć może p. Jmi I)ald- 
mań.

Wczorajsze posiedzienie Klubo dem. pol
skiego Hi-ej wardy.

Wczorajsze posiedzenie Klubu 
demokratycznego polskiego lfi-ej 
wardj*,’ zwołane w celu postawienia 
kandydata do kominacyi na komisa
rza powiatowego na miejsce p. Ko
walskiego, który zrezygnował, zgro
madziło około 500 osób. Pozwolono 
jednak głosować tylko stu k il- 
kunastu Posiedzieli e otworzył A lt. 
Rudnicki. Po ożywionej dyskusja 
i wymienieniu póltuzina nazwisk ( 
różnych kandydatów, przystąpiono 
do głosowania. Otrzymał głos iw 
60 p. Jan Kondziorski, głosów i>0 
p. J. Dablman i 3 gł. p. Bieszi i.
P. Kondziorski jest człowiekiem 
młodym i pracuje w ofisie ,,West!im 
Union Telegraph Co“.

Wielki Mityng regularnego Klnbn demo
kratycznego I6-ej wardy dziś w  Fide 

lia Hall.
Otrzymujemy następujące pism z 

prośbą o umieszczenie:
“D ziśd. 17 sierpnia wieczorem o 

godz. 8-ej wieczorem w Fidelia Hłll 
pn. 630 na Milwauk?e ave. odbędsie 
się wielki mityng regularnego Ku- 1 
bu demokratycznegD 10-e wart y. 
Sprawy bardzo ważne. Wszyscy 
Polacj* proszeni są c przyb ycie.

Z polecenia Prezy lenta !P. Kiił- 
bassy, Józ. Geszk ewicz Sek“ .

O ile nam wiadon o, na tym r:i- 
tyngu ostatecznie bę łzie rostrzygnic- 
tem, kogo regularna organlzacj*a 16 
wardy przedstawia zi kandydata :o 
nominaeyi na Kom. Dowiatowego.

Ostatnie Telegramy.
- - - - - J

Sprawy przeciw gdrn kom w Tennesee.
■ _________

J asper, Tenn. 17 sierpni i. •— 51;- 
brany tutaj sąd “Giaud Jury” pos
tawił w stanie oskarlenia 14-tu gór
ników, oskarżonycł o udział w za
burzeniach i uwolnienie więźniów w 
kopalni. Więcej ostb będ sie oska
rżonych. Wszyscy : ostaną areszK - 
wani.

.Powstańcy zwycięż :ni w >1;nieco.

T a n g i e r , 17 sierpnia.— Powstań
cy w skutek przewagi wojsk sułtań- 
skicli w ostatnich bitwach c >fająs e. 
Zawarto chwilowe zawieszenie b it
ni. Być może powstańcy poddadzi 
się.

Straszny wypadek w His/a pniL

M adryt, 17 sierpnia. — Strasz ly 
wypadek miał miejsce dziś ,v Lam e- 
mezan, miejscowości letniej w P y -e- 
nejąch.

Wielka platforma po której spaj- 
cerowało przeszło trzysta osób, zir- 
wała się.

Wszyscy odnieśli uszkodzenia.. 
Pięćdziesiąt osób jesi ciężko rannyc h; 
wiele śmiertelnie.


