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Jaramy ̂ graniczne.
Biją isydów.

.1 { Groźne niepokoje w Czwlnicli-
v1- ': . ■ ___ ___ .

*3*4$ *5 ~. K iem iecka zuchwałość \v> wyluj^ 
zaburzenia.

fcjp.’ - Berlin, 23 Sierpnia. — Bezczelno 
wałość Niemców w Czechach,

.podburzanych przez swych łamana- 
pĘ£v:, nów w Niemczech jest powodem 

krwawych rozruchów w wielu cze- 
|M |/:ąłach miejscowościach. (-Idzie tylko 

się kilku ^liemców zejdzie, zaraz 
a®.-;, chwalą Bismarcka, ś p i e w a j ą  
| |) fe b e n te c h la n d  nelier Alles,” ., Wacht 

amUheim” i t. dl i wyzywają ( zc- 
Kt^-‘i'ohó'w i Polaków. Czesi odwdzięcza* 
IsJfpi* i™ sif za to, bijąc i rozpędzając
' ><*• .

Demonstracye tych niemieckich
szowinistów sprzykrzyły sic już nie 

B ^d-ijlko  austryaekie-mu rządowi, ale i 
^'sąsiednim rsądom.Ponieważ Niemcy 

■ 1^  dotąd rządzili w Austryi, więc
dzi stanęli po ich ->tronię i też tera:: 

Sv;..  ̂ chcą nawet prześcignąć Niemców v* 
Ipy-y wyzywaniu słowiańskich narodów. 
K.- .'*: Czesi dobrze to sobie spamiętali i 
l ^ - j u ż  w piątek zbili kilku żydów v  
SN ; Pilznie.

Wczoraj wybuchły w Pilznie doś ■ 
^ • 1  groźne zaburzenia. Pewien niemic- 
KjT." cko-żydowski student zaczepił cze

' skięgo studenta, ale gdy po stronie 
- ostatniego stanęło kilku Czechuw; 

1|;: przywołano polieya. Gdy policyancli
jps* eskortowali niemieckiego żydka do 
jL'-: •’ ratusza, tłum czeski dowiedziawszy 
piy-, Csie o bezszeluości żyda, rzucił się im 

policjantów. Wszczęła się dość za 
fo; ■: - cięta bitwa, którą zakończyło zare

kwirowane wojsko, rozpędzając ( że
li:: chóz bagnetami. Tłum zemścił się

za to na innych żydach; mianowicicj 
BkP powybijał wszystkie szyby w bóżnH 

cy, żydowskiej szkole i w wielu do- 
^li-W iach, zamieszkanych przez żydów.

4 godziny po południu do I Hej 
jjry •» wieczorem wojska patrolowały na 

ulicach. 29 osób aresztowano. W szy- 
'st.kie domyTńtiaiałj już o 9 wicczo- 

■BY rem być zamkniętej. ,
|p ; Pomimo zakazu, zebrało się wezo- 
p ; /  raj w Asch, w Czechach, bardzo 

wiele Niemców na zjazd, ale ponic.- 
: waż władze nie pozwoliły na żadne

i | v  zebranie, bo komitet Niemców nie 
chciał przystać na stawione mu wa- 

. ruuki, więc szwabiska poszły na 
drugą stronę granicy do Wiodenaii 
w' Baw ary i. Ale gładzę tamtejsze 

jpY także im nie pozwoliły. Niemcy wy- 
S;; próżniwszy kilkanaście beczek piwa,
' j  ‘ wrócili do Asch a później wyjechali 
£ do domu.

A m e r y k a  i H is z p a n ia .

Madryt 23go tlierpnia. Książę)
' Tetua, minister spraw zagranie*-!
■: n-ych, uwiadania, że między rządem

Stfnów Zjednoczonych, a rządeni| 
_  hiszpańskim nie istnieje żadna kwtj 

P,: ,stya sporna. Rząd Stanów Zjedno-
Ś: /  czonych nie wymaga niczego wię.
f c . /  cej, "jak odszkodowania dla Rndzir 

ny dr. Ricardo Ruiz, który był oj 
Y-1■■ bywatelcm amerykańskim i zginał 
|jp'^>lia wyBpie Kubie? w tajemniczy spój- 
M  - Bób. Tocz% sic układy w tej spraf 
jjjfóp wie, których przebieg jest bardzo
■ f : ,  ■ ' —

Znowu bomba.
' Konstantynopol 23 sierpnia. —j

E;' Wczoraj eksplodowała bomba dy- 
P ; ’ namitowa na wzgórzu po za przedj- 
W ś-.i mieściem Bajukdcra. Nikt nie 
|> zginął ani nie został ranny. Arc- 
&  ; sztowano kilku Armeńczyków a 
&• polieya znalazła dowody winy s p | 

akowców,
| : v   ̂ W środę iniałą się odbyć rada 

ministrów titreck ch w pałacu wici* 
m  , kiego wezyra. S piskowcy podrzu- 
fl£ oili bombę w tym celu, ażeby mini 
Bp/:,v gtrów zgładzić zc świata. Po cks 
I? plozyi mnóstwo mułzumanów krę* 

ciło się po ulicacłj, uzbrój onych w 
pałki i gotowych do rzucenia się na 

fc- chrześcian. Polieya rozkazała im
f  rozejść się do domów.

y Okręty angielskie i włoskie wpłyJ 
i nęły do portu, przypuszczając, że

zanosi się w mieście na dalsze roz
' . ruchy. Rząd ogłosił, że aresztowa

” no 6 Armeńczyku^*, którzy są anar-j
*■‘ ~y chistami i zostaną przykładnie uka-j

rani.
; ' ' I ‘ I,Grecya-Turcya.

K  i --- t—
K g... Londyn, 23 Sierpnia. — Specyal- 

; ne telegramy z Konstantynopola do- 
uosza że na dzisiejszem posiedzeniu 

fe  k0Uferencyi pokojowej ma nastąpić

nowe przesilenie. Słychać, żc an
gielski ambasador, Filip l'urrie o
debrał nowe inslrnkc.ye, o których 
dziś uwiadomi członków konferen-i
cyi.

Według innych telegramów rewo
lucyjne groźby Armeńczyków wy
wołały wielkie zaniepokojenie. A\ 
armeńskiej dzielnicy patroluje woj
sko i powzięto inne środki ostrożno
ści. Armeński patryarcha miał też 
potopić postępowanie agitatorów i 
wydał list pasterski przeciw agita- 
eyi.

Telegramy z Kanei donoszą, że 
związek Kthnike llatairia *w osta
tnim czasie rozwinął wielką działal
ność na Krecie i przeprowadził wy
bór swego kandydata na prezydenta 
narodowego zebrania.

Ateny, 23 Sierpnia. — Wczoraj 
odbyło się tu zebranie, na które 
przybyło około 3000 osób. Posta
nowiono wystosować do króla Je
rzego adres, aby odrzucił warunki 
pokojowe i ponowił wojnę z Tureyą. 
Cała i trasa i większość ludu potępia 
jednak tę agitacyą za ponowieniem 
wojny.

Nuci rzeką Yukon.
Winnipeg, Manitoba, 24 Sierpnia. 

— Kupcy z Winnipeg i Edntonton 
wysłali nad rzekę Yukon komisyę 
dla zbadania, czy przez terytoryum 
Indyau nie prowadzi w tamte stro
ny droga. Koinisyi towarzyszy mały 
oddział policji. Jeżeli ido. ma drogi, 
utworzy, ją specyalna kompania, 
gdyż prospektorzy utrzymują, że 
nad rzeką Yukon znajdują się dale
ko bogatsze pokłady złota, niż nad 
Klondyke, która to rzeka znajduje 
się w odległości 500 do 000 mil ua 
południc od Yukon.

Kwestya chleba.
Paryż, 24 Sierpnia.— W sprawie 

drożyzny chleba są zdaniem ,, Figa
ro” tylko dwie drogi wyjścia: albo 
naznaczy rząd najwyższą cenę, po 
jakiej wolno będzie piekarzom- chłeb 
sprzedawać, albo cło na zboże zosta
nie zniesione.

Wojna w Azy i.
Klllir Afganistanu przygotowuje 

się dn wojny.
Simla, Indyc angielskie 24 sier

pnia. Obiega tu pogłoska, że bun
townicy zdobyli Ali Musjid i ford 
Mamle. Dotąd niema urzędowego 
potwierdzenia tej pogłoski

Rząd odebrał od emira Afgauista 
nu list z uwiadomieniem*, iż nie 
bierze żadnej odpowiedzialności za 
powstanie i zwala winę na nmlla- 
ohów, fanatycznych kapłanów.

Słychać, że rząd zataił pewną 
część listu emira, ho chce ostrożnie 
postępować i uniknąć zerwania Sto
sunków z emirem. Władze woj
skowe są jednak przekonane, że e
mir chce Anglii oczy zamydlić i dla 
tego wzywają wicekróla Indyj: lor
da Klgin, by stanowczo wystąpił, 
nim emir zdoła ukończyć zbrojenia 
swej armii.
! Londyn 24-go sierpnia. Paryzka 
gazeta “Memoriał l)iplomat’<|ue”, 
utrzymująca podobno stosunki z ro
syjskimi dyplomatami, donosi, że 
w Afganistanie przygotowują się 
do wojny.

Simla 24go sierpnia. Silny od
dział Afrydysów maszeruje przez 
wąwóz Khybor, a fanatyczny ka
płan Mad Mullah, który podburzył 
krajowców do buntu przeciw Angli
kom, teraz zamierza zaczepić miej
scowości Michni Szabkadi.

Pułk ltoyal lrish i silny oddział 
krajowej piechoty z jedną batoryą 
góralskiej artyleryi wyruszyły do 
Kochat. Pod Ali Musjid podobno 
toczy się walka Afridisów z Angli
kami.

Londyn 24go sierpnia. Telegram 
z Paszewuru donosi, że Afridisi 
wczoraj rano zaczepili Anglików 
pojd Ali Musjod a między 10 a 11 
przypuścili szturm do fortu Maud. 
luny oddział Afridisów maszeruje 
do Kadam.

Cały szczep Afridisów przyłąozył 
się do powstańców; można się spo
dziewać, że wojna potrwa dłuższy 
czas. Rząd angielski obawiał się 
najwięcej powstania Afridisów.

Wielka wyprzedaż w tym tygo
dniu u W-. Kolacka 572-578 Blue 
Island Ave, czytajcie' ogłoszenie na

Teleoran krajowe.
O strajku górników .

Piltsburg, Pa., 24go Sierpnia. — 
Konforcncya górników i właścicielł 
kopalu nic przyniosła żadnych re
zultatów i strajk dalej trwać będzie. 
Górnicy domagali się, by do czasu 
rozstrzygnięcia sądu polubownego 
płaca wynosiła (19 centów, i nie 
chcieli od tego odstąpić chociaż wła
ściciele kopalń proponowali, by nie 
wynosiła ani fi9, ani,, jak pierwotnie 
domagali się, 54 centów, tylko po 
01 i pół centów. Górnicy nie chcieli 
nawet przystać na to, by pracowano 
do czasu rozstrzygnięcia sądu bez 
oznaczenia płacy, i ażeby tę płacę 
także sąd polubowny oznaczył. Kie
dy się przekonano, że na nic nie 
przydadzą się dals?c narady, zam
knięto konferencyę.

Po południu zebrali się na naradę 
właściciele kopalń. Okazuje się co
raz to jaśniej, że tym więcej zależy 
na tern, ażeby jak najprędzej zaczęto 
w kopalniach pracować, aniżeli gór
nikom. Narady były tajne, ale o 
ile się zdaje, postanowiono, by ko
palnie jak najprędzej otworzyć i 
gdyby strajkerzy do roboty powró
cić nie chcieli, ażeby innych przy
jąć robotników. .

K atoliccy leśniczy.
Strcator, III., 24go sierpnia. 3 

roczna konweneya stanowo Dwo
rów Z. K. L. odbywa się tutaj i 
przybyło na nią 250 delegatów. 
Nikolas Cascy serdeczną mową po
witał dziś delegatów. Potem odro
czono się i delegaci udali się do ko
ścioła na nabożeństwo. Przewod
niczył Tomasz McFnernej z Chica
go. Dziś rano wyznaczono różne 
komitety. Wieczorem dzisiaj od
bywa się bal wydany na cześć de
legatów.

Szpagat z siana.

/Uczęto wyrabiać wÓslikosh.Wis.
Oshkosh, Wis., 23 Sierpnia.— 

W sobotę zrobiono tu pierwszą pró
bę z maszynami nowćj fabryki szpa
gatu1 Wisconsin Grass Twine Co, 
Próba wypadła zadowalniająco i 
szpagat wyrobiony z trawy z bagien 
(z „marszów”) był nadzwyczaj do
bry. Kompania ma dziesięć maszyn 
i skoro będą ustawione, fabryka zo
stanie puszczona w ruch i to praw
dopodobnie na początku przyszłego 
tygodnia. Fabryka zatrudni 75 ludzi.

Rabusie.
Dnlm<|ue, la. 24go sierpnia. ' 3- 

rabusiów uzbrojonych w rewolwery 
ubiegłej nocy obrabowało urząd po
cztowy w Durango. Jednego z ra
busiów schwytali przechodnie przy
padkowi, ale musieli go wypuścić, 
gdyż zmusili ich do tego dwaj inni 
rabusie, grożąc rewolwerami. Póź
niej ci sami rybusie obrabowali pe
wien skład w Ansbury i zatrzymali 
na gościńcu pięciu farmerów. W 
ogóle zdobyć, rabusiów wynosiła 200 
doi. Szeryf z pomocnikami stara 
się przy jiomocy ogarów znaleź.ć 
ślady rabusiów. .

Udusiło się  łupinką or/eclia
Milwaukee, Wis. W niedzielę 

po południu Eleonora Rohtla, dzie
cko mające około rok i pół, jadło 
tak zwane “ peanuts”; z niewiado
mej przyczyny łupinka tego orze
cha dostała się do gardła dziecka i 
nic można było takowej wydobyć.

Przywołany lekarz kazał maleń
stwo odestać do szpitala Presbyte- 
ryańskiego, gdzie miano dziecko 
operować. Jednakże o godzinie £ 
do 12ej dziecko umarło,zanim przy
stąpiono do operacji. Rodzice 
dziecka mieszkają pod no 1914 
przy Lloyd-ul. Koroner został do
piero dzisiaj zawiadomiony o tym 
wypadku przez urząd zdrowia; ju
tro odbędzie się inkwest.

Dr. Kr. A. Pankoke, wystawił 
świadectwo pośmiertne, ale gdy ta
kowe zostało przedłożone w urzę. 
dzie zdrowia, świadectwo zostało 
odrzucone i uwiadomiono koronera 
inaczej; koroner nie byłby nic wie
dział o tym wypadku.

Statua św. W acława. 
Importowana z , Europy do pol

skiego kościoła w Ripon.
W  91 s* ’• * P*e>

“I--------- j------ fi
Wacława w królewskim płaszczu,
z .mieczem w prawej i tarczą w le
wej ręce, sprowadzona z jMona- 
chium, nadeszła tutaj i będzie i> 
miesczona w wielkim otłarzu pol
skiego kościoła św. Wacława Bę
dzie ona najpiękniejszą ozdobi tego 
gotyckiego ołtarza. Jest to dar 
parafianina Józefa Amend’a (Niem
ca.) Zdobią nadto ten sam wielki 
ołtarz statuy przyboczne: św. Aloj
zego i św. Józefa, darowane przez 
tegoż Amenda, tudzież na krańcach 
z obu stron statuy Aniołów, Cheru
bina i Serafina, ofiarowane przez 
pannę Weber, także Niemkę. Ówie 
inne Niemki z tutejszej parafii za
kupiły czarne, srebrem powite an- 
tependium, które prze ołtarz wysta
wione po pierwszy raz dzisiaj pod- 
czaB uroczystego żałobnego nabo
żeństwa za duszę śp. ojca ks. probo
szcza, w rocznicę jego śmierci. Tak 
więc Polacy wybudowali kościół, a 
Niemcy go zdobią. Słusznie.

! P ow iesił się.
Detroit, Mich. 24 sierpnia. Jakiś. 

Skiba, dość zamożny obywatel w 
township Kraków, w powiecie Pres- 
que Isle, powiesił się w niedzielę w 
nocy. Liczył on 80 lat. Powod 
samobójstwa niewiadomy; słychać, 
że nieporozumienia familijne miały 
go spowodować do samobójstwa.

. f -----------
Podpalacze!

Pittsburg, 25go sierpnia — 
Dziś wkrótce po połnocy spa
lił się dom maszynowy nale- 
żądy do Federal Coal Co. w 
Federal, Pa., nad koleją Pitt
sburg, Chartiers & Youghio- 
gheny. Nie ulega prawie wąt
pliwości, że ogień zoStał pod
łożony; w chwili gdy go do
strzeżono, widziano trzech 
mężczyzn uchodzącyęl) wzdłuż 
kolei. Od początku strajku 
Powers, reprezentant kompa
nii, stał sie znienawidzonym 
w jskutek tego, iż ciągle gro
zi! że do kopalni sprowadzi 
negrów. .

Posądzają także strajkierów 
że potruli muły należące do 
kdpalni Sterling No 1-szy. w 
Hłstings. Pa., które padły 
przed kilku dniami. W żołą- 
dt mułów znalezieno truciznę.

W eterani G. A. R.
Buffalo, 25go Sierpnia. — 

Dzisiejsza ogromna parada G. 
A R., która odbyła się przy 
prześlicznej pogodzie i pośród 
ogromnego entuzyazmu miesz
kańców, była bez wątpienia 
najwspanialszą, jaką kiedy
kolwiek i gdziekolwiek orga- 
nizacya ta urządziła. Prezy- 
dęnt McKinley odbył jej prze 
gląd. Obliczają, że wzięło w 
niej udział 45,000 weteranów.

Dziś wieczorem przyjętym 
został formalnie do organiza- 
cyi Arcybiskup Ireland. Ce
remonia odbyła się w hotelu 
Iroquois w salach zajmowanych 
przez oddział Lafayettea z 
New Yorku. Kapral Tanner 
doręczył arcybiskupowi guzik 
oznaczający urzędową oznakę, 
a arcybiskup oświadczył, iż 
dumnym jest, że został człon
kiem organizacyi. Kilka osób 
wystąpiło z mowami gratula
cyjnymi. .

i
Niedźwiedź więźniem .
W Brighton Park znajduje 

się w pewnej celi sta:yi poli
cyjnej aresztant szczególniej
szego rodzaju. Jest to — nie
dźwiedź, którego aresztowano 
wraz z właścicielem jego, Wło
chem nazwiskiem Stephano 
Gorzolivico, z powodu że pro
dukowanie niedźwiedzia na 

rzeciwia się przepisom

3 ym. Mysia wraz z wła- 
n jego wpakowano na 
wóz patrolowy, zawieziono do 
stacyi policyjnej i taml zam

knięto' w celi, dopóki sędzia

Wiadomości Miejskie.
Proces Luetgerta.

Bardzo zręcznie postąpi sobie 
wczoraj sędzia Tuthill w procesie 
Luetgerta, ażeby nie dopuścić do 
tego, by proces spełzł na niczem, w 
razie gdyby sąd wyższy orzekł, że 
nowa ustawa o wybieraniu sędziów 
przysięgłych sprzeciwia się konsty- 
tucyi. -

Oto uwzględnił on protest obroń
ców Luetgerta, oddalił 100 kandy
datów wylosowanych przez komisyę 
sądów przysięgłych, ale potem przez 
belifa kazał 50 z nich powołać w 
dawny sposób i z pomiędzy nich sę
dziów przysięgłych wybierano. Oś
wiadczył przytera, że czyni to nie 
dlatego, jakoby uważał nową ustawę 
za nieprawną, tylko dlatego, by o
szczędzić kłopotów urzędowi proku- 
ratoryi.

Obrońcy Luetgerta, zdumieni ta
kim obrotem rzeczy, zaprotestowali 
ponownie i podali nowych sześć do
wodów, że sędzia powinien zastoso
wać się do nowej ustawy, ale nowe
go tego protestu, sprzeciwiającego 
się wprost dawnym ich wywodom, 
już sędzia nie uwzględnił.

Z pomiędzy badanych wczoraj 
dziewięciu kandydatów do pełnienia 
służby sędziów przysięgłych, przy
jęła prokuratorya i obrońcy ęlwóch 
tylko. »ą to: 62letni James Hosraer, 
były strażnik kolei Wabash, zam. 
pn. 928 W. Ilarrison str. i Eduard 
Wernick, zam. pn. 374 Mohawk 
str., urodzony w Prusach, ale od 
39 lat bawiący w Ameryce, 'len 
ostatni miał niegdyś garbarnię w 
Waukegan.

Za im iesprawietlliwiojic 
aresztow anie.

Przed kilku dniami zarząd hotelu 
“ Palmer Kouse” kazał aresztować 
wszystkie osoby, które od dłuższego 
czasu codzicunie przebywały po kil
ka godzin bez celu w wielkiej dol
nej sali hotelu. Zuajdował się mię
dzy aresztowanymi niejaki Daniel 
Lynch; stawiony przed sędzią Mar
tinem został wypuszczony na wol
ność i uzuany niewinnym. Teraz 
Lynch zaskarżył Pottera Palmera, 
Willisa Howe i W. F. Palmera o 
$25.000 odszkodowania za niepraw
ne aresztowanie:. twierdzi on, że
był w lioteln w ważnym interesie.

Parada robotników.
Wedle nadchodzących z różnych 

stron wiadomości, w “dniu robotni
czym” (w pierwszy poniedziałek 
września) 40.000 robotników weź
mie udział w paradzie. Parada bę
dzie złożona z 10 dywizyj, a szcze
gółowy program wkrótce zostanie o
głoszony.

Elektryka.
Firma Ch. A. Stevens & IlroB. 

wczoraj pierwszy raz wysłała dwa 
wozy bez koni z towarami dla swo
ich odbiorców. Wozy tak zwane 
motocykle są pędzone za pomocą 
elektryczności, znajdującej się w 
akumulatorze pod tylną osią. Ele
ktryczność do pędzenia jednego wo
zu kosztuje tylko 15 centów na 
dzień. Ponieważ wozy dobrze i 
prędko idą, więo firma zamówiła 
jeszcze cztery. Prawdopodobnie 
inne firmy także zamówią sobie'ta- 
kie wozy.

Od 1-go września nie będzić tu 
wolno sprzedawać brzoskwiń w ko
szach pociągniętych gazą, przez któ 
rą nie można owocu dobrze widzieć. 
Dalej na wszystkich pudłach, ko
szach, miechach i t. p. w których 
znajdują się owoce,' warzywa i t. d. 
musi być podana miara i waga, (Sic, 
że kupujący będzie wiedział, co ku
puje. Nie wolno też dobrych towa
rów kłaść na wierzch a gorszych na 
spód; wszystko musi być równe.

Rozporządzenie to zostało już 
przyjęte 19 kwietnia, ale na żądanie 
handlarzy komisyjnych wejdzie w 
życie dopiero Igo września, aby mo 
gli farmerów o tem uwiadomićL 

■-----------
Bardzo pocieszająca w ia

domość.
Kompania “ Illinois Steel 

Co. ” postanowiła na nowo o
tworzyć swe fabryki, i*we fa-

Nieszczęśliwy bogacz.
John D. Tollant, prezydent 

“Tollant Bank Co.” w San 
Franc sco, Cal., znajduje się 
w drodze do Paryża we Fran- 
cyi, gdzie bawi jego żona, ale 
może nigdy tam się nie do
stanie.

W sobotę wieczorem wyje
chał ze San Francisco. Już 
nazajutrz współtowarzysze po
dróży jego zwracali kilkakro
tnie uwagę konduktora, że za
chowuje się dziwacznie, go
dzinami patrzy bezmyślnie 
przed siebie, od chwili do 
chwili się rzuca, mruczy nie
zrozumiale i t. p. Na wszel
kie zap ytania, czyli jest nie
zdrów, czy czego nie potrze
buje, cdpowiedałgrubijańsko. 
Wczoraj, kiedy pociąg wyje
chał z Council Bluffs, nagle 
Tollant zerwał się, wyjął złotą 
20to dolarówkę, rzucił ją o 
pewnego towarzysza, a potem 
zaczął wyrzucać złote penią- 
dze i w końcu wyjąwszy re
wolwer, machał nim w powie
trzu. . Przerażeni podróżni u
ciekali ku drzwiom wagonu; 
służbie kolejowej udało się 
podejść do Tollanta, pochwy
cić go i zamknąć do przedzia
łu osobnego, gdzie nieszczę
śliwy rzucał się i szalał aż do 
przybycia do Chicago. Tu 
z wielką trudnością wywleczo
no go i zawieziono na policyę. 
Odwiedził go pewien przyja
ciel jego, C. A. Pinkham, w 
towarzystwie lekarza, i wie
czorem postarał się o przewie
zienie go do zakładu leczni
czego w Lakę Genewa.

, ___ _ ‘ :
Straszna śm ierć.

“Al” Hankins, znany wła
ściciel domu gry i “bookma- 
ker” dzisiaj w południe, po 
dobrem śniadaniu w wesołem 
towarzystwie w kawiarni Dre- 
xla na rogu 39 ulicy i Cottage 
Grove ave., udał się do swe
go mieszkania pn.3908 Cotta
ge Grove i rzucił się na swe 
łóżko skłądane. W tejże chwi
li łóżko podniosło się i zdusi
ło nieszczęśliwego tak, że na
wet jęku nie wydał. Gospo
dyni jego, usłyszawszy łoskot 
łóżka, nadbiegła, a nie mo
gąc sj.ma łóżka otworzyć, 
zwołała sąsiadów. Gdy łóżko 
wreszcie otworzono, Hankins 
już nie żył.

Liczył on lat 50, był nieżo
naty, i pozostawia znaczny 
majątek, głównie w nierucho
mościach, który odziedziczy 
zapewne brat jego, George 
W. Ha nkins, również dobrze 
znany w kołach graczy zawo
dowych.

Czyta cie ogłoszenie Lanego na
. * .. z i t r d o k u

Kompania ta miała zwyczaj 
co r.pku zamykać fabrykę na 
kilka tygodni, ażeby dać robo 
tnikom sposobność poznania, 
jak gorzkiem jest bezrobocie, 
i'podczas tego “spoczynku!’ 
układała się z robotnikami 0 
płacę na rok następny. Osta* 
tnie bezrobocie jednakowoż 
niezmiernie było długie i zda
je się, że robotnicy zostali 
przygotowani do przyjęcia 
najtwardszych warunków. Je
dnakowoż ułożono się, i do u
gody podobnej doprowadził 
M. Garland, prezydent robo
tników w fabrykach żelaza i 
stali, który przed kilku dniami 
w tym celu bawił w Chicago. 
Pomiędzy robotnikami i ich 
rodzinami ogromna zapano
wał radość,

i Polacy w Ameryce.
f * .
) W Baltimore, Md. ukazało jsię na

gruzach ś. p. “ Polonii”nowe pisem
ko polskie “ Przyjaciel Domu”. 
Redaktorem jest Jordan Kowzan.

W Buffalo, N. Y. zecerzy w (dru
karni “Polaka w Ameryce” zastraj 
kowali, ponieważ nie wypłacono im 
należytości za trzy miesiące. Straj
kuje 6 osób.

W Sandy Run w pobliżu Fręland 
Pa., podczas burzy piorun :dbił 
Stanisława Tombaka.

W South Bend, Ind. Piotr Pie- 
tiaszeski został przy paacy w f afery- 
en “ Economist Plow Works” hie- 
bizpiecznie pokaleczony.

W Pikę Lakę, Wis. zastrzelił Bię 
diia 7go bm. 76 starzec L. Posta
wka, pochodzący z Królestwa Pjol- 
sliiego, który wslczył w r. 1848U9 
zt wolność Węg er a w r. 1850 wy
emigrował do Ameryki. Przyczy
ną samobójstwa była utrata wzro^uj 
O ay mu ta obca ziemia lekką była.

W Shamokin, Pa. zostali w tam
tejszych kopalni:,ch węgla niebez
piecznie pokalec żeni' Polacy Pifotr 
Łukowski i Jan Czapiewski.

W Scranton, Pa. zmarł w u ńe- 
głyrn tygodniu Wiktor Mikuliki. 
D *. Szlupas, który leczył Mi ul- 
skiego doniósł władzy, śmierć na- 
•tupiła wskutek otrucia. Przy se- 
kcyi okazało się, że Mikulski zmarł 
na zapalenie płuc. Ładny “doktojr”
— nie ma co mówić.

W Detroit, Mich. w seminaryjni 
polskicm nauki rozpoozną się 7-go 
W rześnia rb.

Nagła śm ierć Polki.
Pan Szymon Konwiński, żarn. 

poi 46 Sloan ul. Îziś w nocy szc :5- 
góiniejszem został dotknięty nieis- 
czi ściem. Żona jego nagle umarła,
— nawet niewiadom o której go 
dz nie, chociaż wczoraj wieczorćm 
zd rowa położyła się do łóżka. Dz ś 
rano kiedy pan konwiński wstał lo
ko ło godziny 5 spostrzegł, że żona 
jego nie oddycha i że .ęce ma zim
ne, Zawezwał lt kąrza a ten skoli
st: tował tylzo, że pani Konwińslia 
nic żyje.

Nieszczęśliwy wypadek. 
Robotnik Wilhelm Musełka 

unarł wczoraj w mieszkani a 
sn em na rogu 29 ulicy i Lir!- 
den ave. w skutek pokaleczęj- 
ni;i, które odniósł przed kilka 
dniami w kamieniołomach fuj- 
my Dolese ■&! Shepard 
H iwthorne, gdy przejechał gp 
woz naładowany kamieniam .

Towy zarządca podstacyi poczto
wej przy Blu Island Ave. i W. 18tej 
ul. p. J. Jabin ja i widać nie zasy 
pia sprawy i piaeuje energicznie 
nad tem, by pod jego zarządem sto 
jąta stacya zajęła miejsce w piei* 
ws :ym rzędzie. * ,

, ’ego staraniom zawdzięczyć nale
ży, że listowi w dystrykcie przez tę 
stasyę objętym, roznoszą teraz listy 
cztsry razy dziennie, a nie trzy jak 
to szynili poprzeć nio.

P. J. Jabin zyskał sobie uznauń 
wszystkich kupców, przemysłowcówr
1 mieszkańców tego dystryktu.

Ceuy zboża.
W Cliicago płacono za pszenic* 

91 #  cnt. *
Spekulanci na zwyżkę byli wczo 

raj bardzo przygnębieni, bo zaraz 
przy otwarciu giełdy cena pszenic]’ 
zadzęła spadać. Targi w Liverpo- 
lu i w St. Louis były słabsze, co 
spowodowało tu zniżkę ceny pszeni
cy o 4J ct.

Przy zamknięciu giełdy notowa
no przenica no. 91 ̂  ct.: kukurydz» 
28-) ct.; owies nr 2 18£ ct.

blineapolis, Min. 25 sierp. Wczo
raj notowano: no.l twarda stara 10 J 
no va 92 ct.no: 1 Northern stara 10 1 
ct. nowa 91 ct.

Duluth. Minn. 25 siearpnia. No 
tovano wczoraj: no. 1 twarda 102<, 
no. 1 Northern 102c.

St. Louis, Mo. 25 sierpnia. N<- 
to\irano: Przenica no. 2 czerwonp 
95 ct; twarda 91 ćt; Kukurydza nc.
2 S 7 et. Owies no 2 18f) ct;.no. 1 
biały 2lłc t. Żyto 51c^

Kansas City, 2  ̂ sierpnia. Wcz< 
raj notowano: Pszenica nr. 2. twa' 
da 87^cf, no. 2 latowa 84 ct; 
u 9>;4.et, (>wiea no 0 24 !-■

y


