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Teieoramu zaaraniczne.
Wilhelm mówca.

Koblencya, 3Q Sierpnia. — 
Po paradzie 8, reńskiego kor
pusu, która to parada stano
wiła wstęp do wielkich cesar
skich manewrów, odbył się w 
zamku bankiet, podczas któ
rego wygłosił cesarz mowę na 
cześć dziadka Wilhelma Igo. 
Sławiąc wielkie czyny zwycięz
cy z podSedanu,winszował ce
sarz arcyksięciu Badeńskiemu 
dowódzcy korpusu za świetny 
wygląd jego wojsk i wyraził 
nadzieję, że na wypadek woj
ny wojska te równie dzielnie 
bić się będą, jak za czasów 
wojny francuzko-niemieckiej.
Oficerowie, obecni na bankie
cie, przyjęli mowę cesarza o
znakami wielkiego zapału.

Wysełka świeżych wojsk 
na Kubą.

Madryt, 30go Sierpnia. —  
Na dzisiejszej radzie mini
strów uchwalono powołać pod 
broń 80,000 rezerwy. Z tej 
liczby 27,000 zostanie wysła
nych na Kubę a 13,000 na 
wyspy Filipińskie. Ministro
wie oświadczyli reporterom 
Prasy zjednoczonej, że na ra
dzie gabinetu nie zajmowano 
się omawianiem spraw refor
my dla Kubańczyków, ani ża
dnych innych kwestyj.

Propozycya Salisbury’ego 
odrzucona.

Niemcy 1 Rosya sprzeciwiają sio.
Konstantynopol, 31go Sier

pnia.— Propozycya lorda Sa- 
lisbury’ego, aby mocarstwa 
wzięły na się gwarancyą za 
zapłacenie kontrybucyi wojen
nej przez Grecyą, została od
rzucona przez Rosyą i Niem
cy. Rosya ma prawdopodo
bnie inne zamiary a rząd nie
miecki ze zazdrości sprzeciwia 
się wszelkim propozycyom 
Anglii. ______

Ateny, 31go Sierpnia. — 
Głoszą tu, że Austrya żąda 
odrzucenia angielskiej propo- 
zycyi i proponuje, aby wszy
stkie inne mocarstwa zajęły 
się zawarciem pokoju.

Rząd grecki na zapytanie 
mocarstw odpowiedział, że ja 
ko gwarancyą kontrybucyi 
wojennej może co rok 6 milio
nów drachm odłożyć.

Sułtan jest ciekawy.
Konstantynopol, 31go Sier

pnia. — Sułtan interesuje się 
bardzo wypadkami w Indyach. 
O wszystkich szczegółach, 'ty
czących się Indyj, każe sobie 
nadsełąć wiadomości drogą 
telegraficzną.

AresiZtowanią Armeńczyków 
nie uslają. Między Kurdami a 
Armeńczykami toczą się krwa
we walki na granicy Armenii, 
W  jednej bitwie padło trupem 
około 500 Kurdów i 20 A r
meńczyków.

Prześladowanie anarchi
stów.

Madryt, 3 Igo Sierpnia. — 
Rząd  ̂hiszpański postanowił 
wydafć z kraju wszystkich a
narchistów. Albo opuszczą kraj 
dobrowolnie, albo zostaną in
ternowani w oddalonych po
siadłościach hiszpańskich poza
Europą. ______
Powrót Fau re’a do Paryża.

Paryż, 31 Sierpnia. O 6 
godz. wieczorem zajechał po
ciąg, wiozący prezydenta, na 
dworzec kolei północnej. Ocze
kiwali tam przybycia Faurea 
prezes izby deputowanych, 
prezes senatu; naczelny kó- 
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nu i delegaci rady municypal
nej. Po krótkiem powitaniu, 
wsiadł prezydent do powozu i 
jechał bogato przystrojonemi 
i iluminowanemi ulicami do 
pałacu elizejskiego. Ludność 
pozdrawiała go gromkimi o
krzykami: Niech żyje Francya! 
Niech żyje' Rosya! Niech żyje 
przymierze! W  pałacu elizej
skim odbył się bankiet. Ścisk 
ha ulicach był tak wielki, że 
wiele osób zostało pokaleczo
nych. Gdy Faure przejechał 
koło kościoła św. Magdaleny, 
za kratami otaczającemi koś
ciół, eksplodowała bomba, 
która nie zrządziła wiele szko
dy. Rozrzucono w tymże cza
sie między lud plakaty, na któ
rych widniały wyrazy: , , Niech 
żyje wolność!" i , , Niech żyje 
Polska!

Wieczorem odbyły się dwa 
zebrania socyalistów, na któ
rych mówcy potępiali politykę 
rządu. Gdy w pałacu elizej
skim bankietowano, udał się z 
przed placu Opery w kierun
ku pałacu oddział ludzi złożo
ny ze 150 osób, które wołały 
po drodze; „Śm ierć cesarzowi 
Wilhelmowi.” Policya zastąpi
ła drogę tym ludziom i zmu
siła ich do rozejścia się.

Do wybuchu bomby nie 
przywiązują w sferach rządo
wych wielkiego znaczenia.

Kongres kubański.
Havana, 31go Sierpnia. — 

W  dniu 2 Września zjadą się 
delegaci kubańscy w Cama- 
guey w celu wybrania prezy
denta rzeczypospolitej kubań
skiej na dwa lata i ustanowienia 
rządu rewolucyjnego,

Hiszpanie ściągają wojska, 
chcąc odbyciu się kongresu 
przeszkodzić, lecz wojska po
wstańców skoncentrowały się 
także w pobliżu Camaguey dla 
strzeżenia bezpieczeństwa de
legatów obecnych na kongre
sie.

Kubańczyk Ariza i Portugal
czyk Pasada, którzy przybyli 
z Meksyku, zostali przez poli- 
cyanta zastrzeleni na ulicy. 
Weyler uważał ich za anarchi
stów.

Wojska hiszpańskie ścierają 
się ustawicznie z powstańcami, 
lecz nie odnoszą nigdy ztąd. 
korzyści. Powstańcy są pana
mi całej wyspy z wyjątkiem 
Havany, miast portowych i 
twierdz.

Zaburzenia w Indyach.
Bombay, 3Igo Sierpnia. — 

Wielką radość sprawiła tu wia
domość, ża powstańcy, którzy 
zajmowali wąwóz Kohat,zosta
li pobici i rozpierzchli się. Puł
kownik Gordon wyruszył dzi
siaj z Peschawar do Kohat.

Oddział konnicy udał się dzi
siaj rano na rekonesans do wą
wozu Khyher i nie spotkał ni
gdzie nieprzyjaciół. W  Afga
nistanie tworzą się bandy, 
przechodzą przez granicę i łą
czą się z powstańcami.

W  Beludżystanie powstanie 
wzmaga się. Przywódzcy róż
nych szczepów schronili się za 
granicę i tam organizują bandy. 
Wojsko złożone z krajowców 
nie budzi zaufania. We wielu 
miejscowościach trzeba je roz
brajać.

Jedna z gazet robi władzom 
angielskim zarzut, że nie dbały
0 porządek w wojsku, które 
dla braku środków transporto
wych nie było w stanie z chwi
lą rozpoczęcia się rozruchów 
udać się na miejsca zagrożone
1 stłumić powstanie w zarodku. 
Obecnie wiele żołnierzy an- 
gielśkidt źapaida' na udar śło- 
hećźny.
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Teieoramu krajowe.
Konferencja w St. Louis.

Pewnie górnikom ńic nie 
pomoże.

88 delegatów przybyło na konfe- 
rencyą.

Projekt Ratchlorda odrzucono.
St. Louis, Mo., 31 Sierpnia. 

Konferencya delegatów orga- 
nizacyi robotniczych rozpoczę
ła się tu wczoraj i delegaci 
cały dzień pracowali, ale czy 
to strajkującym górnikom co 
pomoże, należy wątpić.

Zdaje się, że przewódcy nie 
osiągną nic stanowczego. Pre
zydent pewnej organizacyi po
wiedział wczoraj wieczorem, że 
zaraz z początku wiedziano, iż 
konferencya nie uda się. 
„Gniewałbym się bardzo”, po
wiedział, „gdybym był miał 
ze zwołaniem konferencyi co 
do czynienia."

O lOtej godzinie przedpołu
dniem Steinbis powołał kon- 
ferencyą do porządku, ale po
nieważ mało delegatów było 
obecnych, więc mianował spe- 
cyalny komitet do zwiedzenia 
hotelów i zwołanie delegatów, 
którzy przybywszy rano do 
miasta, nie wiedzieli, gdzie 
konferencya się odbędzie.

W. B. Prescott, prezydent 
typograficznej unii z Indiano- 
polis został obrany przewodni
czącym. Prescott zamianował 
komitet do zbadania manda
tów i komitet rezolucyi, po
czerń odroczono się do 2giej 
godziny popołudniu;

Na popołudniowem posie
dzeniu komitet zdał raport, iż 
38 delegatów jest obecnych.

Teraz prezydent stowarzy
szenia górników Ratchford, 
nabrawszy głos, opisał strajk 
ad początku do dnia dzisiej
szego i rozwodził się nad za
kazami sądowymi. Propono
wał wezwanie prezydenta, aby 
zwołał specyalną sesyę kon
gresu w celu obrony praw lu
du. Jeżeli prezydent będzie 
się wzbraniał zwołąć kongres, 
wtenczas należy wywołać o
gólny strajk.

Sovereign sprzeciwią! się 
propozycyi Ratchforda. Wo- 
tano, aby Debs wygłosił mo
wę, ale nie było go na sali, bo 
brał udział w naradach komi
tetu dla rezolucyj, O 5tej go
dzinie odroczono się do 9tej 
wieczorem.

Spodziewano się, że komi
tet rezolucyj zda raport na 
wieczornem posiedzeniu; tym
czasem głoszono, że komitet 
nie może się zgodzić i narady 
jego mogą bardzo długo po
trwać. Masonie hala była 
przepełniona publicznością, 
przybyłą w nadziei, iż Debs 
wygłosi mowę. Debs nie mógł 
znów przybyć. Głównym mó
wcą był John L. Lloyd z Chi
cago. Konferencya jeszcze 
dziś się skończy.

Bank obrabowany.
Elmdale, Kas. 30 Sierp. Wczoraj 

rano dostali Bię rabusie do tutejszego 
,,People*s Exchangc Bank” , rozsa
dzili sklepienie ogniotrwałe nitro- 
glyceryną, i zabrali $1800 gotówką 
i $700 we wekslach. Eksplozye sły
szeli mieszkańcy i uzbroiwszy się w 
rewolwery, pośpieszyli ku bankowi; 
gdy nowa eksplozya powstała, strze
lali na oślep do budynku, ale w za
mieszaniu, które powstało, ndało się 
rabusiom uoieo.

New York, 30 Sierpnia. —  Kiedy 
rosyjski konsul generalny, A. E. 
Olarowski, przybył do kwarantany 
na fraiicuzkim parowcu La Cbam- 
pagnefc Petersburga, współtowarzy
sze jego podróży, sami prawie Fran
cuzi, z gazet dowiedzieli się o soju
szu 1 zawartym pomiędzy Rosyą a 
Fraijsyą. Natychmiast wszyscy go 
otoczyli, oałowali, ściskali, krzycze
li z zachwytu i pili na zdrowie oara, 
prezydenta Faure i różnych wybit
nych osobistości rosyjskich i fran
cuskich.

Wypadek kolejowy.
Houston, Tex. 31 Sierp. —  Ubie

głej nócy wykoleiły się wagon sy
pialny i jeden wagon osobowy po
ciągu kolei Houston, East and West 
Teias; niedaleko miasta Appleby i 
runęły z nasypu kolejowego, druz
gocąc się w drobne kawałki. D. D. 
Moss z Chireno został zabity, a 
ciężko pokaleczeni zostali: M. L. 
Richarda, J .  F . Snmmers, R. D. 
Chapman, C. C. Link, J .  W . Vine- 
yard, J .  Creer, 6 . N. Moren i E. 
W . Baillinger.

Demokraci w Peimsylvanii.
Reading, Pa. 81 Sierp. —  Kon- 

weneya stanowa, która tu się zebrała 
dzisiaj, zamianowała swych kandy
datów na urzędy stanowe. Ale spra
wa ta mianowania kandydatów zna
cznie mniej obudziła zajęcia od wal
ki o to, czyli W m. F . Harrity ma 
nadal być członkiem komitetu kra
jowego, czy nie. Przeciwnikom jego 
udało się przeprowadzić wybór jego 
przeciwnika, zwolennika BryaDa, 
Jamesa M. Guffey, 290 głosami 
przeciw 184. Przedpołudniem przy
szło do formalnej bójki na scenie i 
policya musiała zaprowadzić, porzą
dek. Portret Wialliama J .  Bryana 
był najgłówniejszy ozdoby hali, a 
kiedy poseł krajowy Ermentront ob- 
jywszy tymczasowe przewodnictwo, 
wymienił nazwisko Bryana, ogromny 
powstał entuzyazm. W  tymże sa
mym duchu przemawiał Robert W-. 
Irwin, obrany stałym przewodniczą
cym, i przepowiadał zwycięztwo o
gromne demokracyi pod wodzy Bry
ana w r. 1900. Także i w platfor
mie najgłówniejszy ustęp tyczył się 
kwestyi finansowej i poparcia ehica- 
goskiej platformy.

Jóhann Most.
New York, 31 Sierpnia.— Johann 

Most, przywódzca anarchistów, w 
ciygu tego tygodnia zamierza opu
ścić New York i przesiedlić się do 
Buffalo, aby tam redagować gazetę 
robotniozy. Twierdzi on, że w New 
Yorku nie ma już wdzięcznego pola 
do działania: istotnie gazeta „Die 
Freiheit” wydawana przez niego, 
przestała niedawno wychodzić dla 
braku abonentów.

Samobójstwo pana mło
dego-

Crawfordsville, Ind., 3 Igo Sier
pnia. —  Dzisiaj popełnił tu samo
bójstwo 21 letni John Wbite. Wie- 
ozorem miało się odbyó jego wesele 
z panny Nettie W hittacker, a o g. 
6 W bite udał się do swego pokoju, 
ażeby się przebrać. Zaraz potem 
poszedł do Btajni, wszedł na strych, 
i wypróżnił tam flaszkę z kwasem 
karbolowym, który przyniósł ze so- 
by. Zwłoki jego znaleziono na go
dzinę przedtem, nim ślub iniał się 
odbyó: narzeczona jego była do ślu
bu ubrany i goście się już byli ze
szli, gdy dowiedziano się o samo
bójstwie.

I ______  . -

W  karozmie.
Mosiek: Zmiarkujcie Maczeju, co 

pół kwaterek i jesoe pół kwaterek to 
razem pięć półkwaterków.

Maoieji A ty Mośku zmiarkuj, 00 
roz pięścią w łeb i jesce roz pięścią 
w łeb to się ino pięć kości ostanie.

GzytajoIe,a ^ » B A 5 .Fo d aje ; wia
domościpfawdaiwe i najnowsze.

Skala płaoy robotników w 
fabrykach szkła przyjęta.
Pittsburg, Pa. 1 września.— 

Na konferencyi właścicieli fa
bryk szkła i robotników przy
jęto skalę płacy dla robotników 
przy prasowanych wyrobach 
szklannych. Dotyczy ona prze
szło 8000 robotników a mało 
różni się od zeszłorocznej. Ska
la nie jest jeszcze stanowczo 
przyjęta, bo wpierw musi się 
odbyć głosowanie w organiza- 
cyi robotników, co  potrwa 20 
dni; tymczasem fabryki mogą 
być puszczone w fuch.

Czytajcie ‘ *Tełejpraf.,r

W iadom o^ Miejskie.
Z zazdrości.

W teatrze Chicago Opera 
House przy Clark i Washing
ton ul. występowała niejaka 
Belle Cameron ze siostrą swą 
Lydią. Zdaje się, że panna 
Belle zanadto podobała się pa
nu Middletónowi i że pani 
Middleton o tern się dowie
działa, poszła do składu ku
pić rewolwer ale kupcy nie 
chcąc sprzedać jej rewolwer 
uzbrojona w sztylet, ukryła się 
p  głównęmi drzwiami domu 
pn. 210%  Clark ul. gdzie Belle 
mieszka, i kiedy o godz. 11 
wieczorem Belle Cameron, 
nadjechawszy na bicyklu, we
szła do domu, pani Middleton 
rzuciła się na nią i pchnęła ją 
sześciokrotnie sztyletem. T ra- 
cąc niemal przytomność z prze
strachu i bólu, Belle jednako
woż wyrwała się z rąk swej na
pastniczki i dostała się do do- 
różki, która ją zawiozła na róg 
ulic Madison i Dearborn, gdzie 
dr. Campbell spostrzegłszy po
kaleczoną pannę, zabrał ją do 
swego biura pn. 133 Clark ul. 
i opatrzył jej rany. Rany te 
tak się okazały ciężkie, ża po
kaleczona musiała pozostać na 
razie w kancelaryi doktora.

Pani Middleton została naj
przód aresztowaną, a potem, 
gdy policya nie zdołała znaleźć 
jej. ofiary, puszczoną na wol
ność. Kiedy jednak dowie
dziano się. gdzie się znajduje 
Belle Cameron, wydano po
nowny rozkaz aresztowania pa
ni Middleton. Mieszka ona 
pn. 3322 Michigan ave.

Bohater.
23letni Jakób Schick, który 

mieszka u ciotki swojej, Jennie 
Wilkinson, pn. 867 N. Clark 
str., wczoraj po południu oko
ło godz. 3 przechadzał się nad 
jeziorem, gdy ujrzał na wodzie 
łódź, w której siedział jakiś 
mężczyzna i dwie panie. W 
odległości ćwierć mili od brze
gu łódź ta nagle się przewró
ciła. Ów mężczyzna nie tro
szcząc się o swe towarzyszki, 
popłynął do brzegu, a Schick, 
widząc to, szybko zdjął surdut, 
buty i kayelusz, rzucił się do 
jeziora i popłynął ku tonącym 
kobietom. Najprzód starszą, 
liczącą około 35 lat, pociągnął 
ku łodzi i polecił jej trzymać 
się tejże, a popłynął ku młod
szej, 17letniej, która go, tonąc, 
objęła tak silnie za rękę i szy
ję, ża oboje zanurzyli się pod 
wodę. Ale pod wodą Schi :k 
uwolnił się z objęć i dostał się 
na powierzchnię ze swym cię
żarem; tracił jednakowoż ]uż 
zmysły i byłby utonął, gdy Dy 
nie przybyła mu z pomccą 
straż ratunkowa na łodzi z za
kładu kąpielowego na Berryare 
Kiedy Schick przyszedł do sie
bie, był już w- owym zakładek 
kąpielowym.

Bójka Polaków.
Jan Niwo, zamieszkały w po

bliżu Centre i North Park ave. 
odwiedził w niedzielę swego 
przyjaciela Jana Nowaka, pod 
nr. 317 przy N. Sangamon ul. 
Wieczorem w podwórzu tego 
domu, Nowak, Niwo, Wa- 
słowski, Lawczyński i kilka 
innych osób rozmawiało o tern 
i owem a dzbanki piwa wciąż 
krążyły. Wnet też przyszło do 
ogólnej bijatyki. Około pół- 
docy Jakub Wasłowski wy
biegł pokrwawiony na ulicę i 
na narożniku Chicago ave.
zemdlał. Detektyw O ’Neil zna

-

lazłszy go tam, odesłał do szpi
tala św. Elżbiety.

Policya stwierdziwszy, że to 
Niwo tak pokaleczył Wasłow- 
skiego, rozpoczęła obławę. 
Przeszukano cały dom, ale go 
nie znaleziono; natomiast po 
krótkiej gonitwie pochwycono 
pewnego mężczyznę, którym 
miał być Niwo, ale na stacyi 
okozałó się, że to Lawczyński, 
który także brał udział w bi
jatyce.

Rany Wasłowskiego nie są
niebezpieczne.

.--------------------

Proces Luetgerta.
Wczoraj w procesie Luet- 

jerta przesłuchiwano dwóch 
wiadków prokuratoryi, którzy 
kładali zeznania dość groźne 
[la oskarżonego.

Pierwszym świadkiem była 
>ani Agata Tosch, właściciel- 
:a piwiarni, w której Luetgert 
ywał często, i przyjaciółka 
ani Luetgert. Opowiadała ona 
tern, że Luetgertowie żyli w 

uelkiej niezgodzie, że Luet- 
ert często wywoływał w domu 
wałtowne sceny i że wygra
li się często w ten sposób, iż 
ridać było, że pragnie żony 
ię pozbyć. Ze zeznań jej oka- 
iło się jednakowoż równo- 
jeśnie, że Tosch miała pewne 
owody do osobistej nieprzy- 
iźni ku Luetgertowi. Była ona 
inną pewne sumy pieniędzy 
.uetgertowi, ale oddała je, 
im został aresztowany. Zdaje 
ię też, że życzyła sobie, ażeby 
.uetgert u niej mieszkał, lub 
 ̂ zaangażował jako gospody- 
ię do siebie po zniknięciu je- 
o żony.

Drugim świadkiem był Po- 
ik, stary Franciszek Białk. 
)powiadał on szczegółowo , o 
rszystkiem, czego był świad- 
iem w nocy dnia Igo Maja, o 
;m, że Luetgert posyłał go 
wukrotnie do apteki po różne 
igredyeneye, że kazał mu na- 
alić w piecu, że w kadziach 
d połowy Kwietnia przygoto- 
rano pewne mięszaniny, cho- 
iaż kiełbas już nie fabrykowa- 
o, it.p. Zeznał on jednako
woż także, że Luetgert kilka- 
rotnie przedtem kazał mu w 
ocy puszczać parę — i to zez- 
anie obrona uważa za bardzo 
ważne i korzystne dlaoskarźo- 
ego. Dzisiaj odbędzie sî  dal- 
ze przesłuchanie Białka. Tak 
iani Tosch, jak i Białk, skła-
[ali zeznania za pośrednictwem
łómaczy.

Luetgert ma zamiar przema
wiać osobiście do jury, ale je- 
ro obrońcy nie chcą dopuścić 
lo tego.

Z Wisconsin nadchodzi wia- 
lomość. że po farmach błąka 
>ię tam jakaś kobieta widocz
ne obłąkana i że rozpowszech- 
lia się mniemanie, iż jest to 
pani Luetgert. Policya będzie 
się starała ją znaleźć i w danym 
razie przywieźć do Chicago. |

Nieporozumienie.
__Szanowny pan jest członkiem

pogotowia ratunkowego?
—  Tak panie.
__A więc mógłbym korzystać z

pańskiej pomocy?
—  Od tego jesteśmy.
__A więc, proszę, pożycz mi pan

trzysta złotych na wyjazd żony za 
granicę, bo w przeciwnym razie gło
wę mi z iritacji oberwie.

Mąż: Jak ty leżysz? ZajmnjeSz so
bą trzy ćwierci łóżka.

Żona (ziewając): Tego mi jeszcze 
żaden nie powiedział.

Podczas egzaminu.
Profesor: Gdzie znajduje się naj

więcej dyamentów?
Kandydat: W  lombardzie, panie 

profesorze.

■■ sAk ■; -

Polacy w Ameryce. ;
I .

W  Buffalo, N. Y ., szeryf Lasiy 
łestał polecenie skolekto wania s i- 
my $2.702.95 od ks. J .  Pitassi. 
iako wykonanie wyroku, który us y- 
ikał A. Karwowslu za oszczerstwa 
imieszczane w „Polaku w Am ;- 
■yce.”

W Wauaau, W is., Jan Walko' 
iki oskarżony o zajmordowanie Jai a  
Yójcika —  został oddany pod s: d 
irzysięgłych, nie pozwalając nu  
itawić kaucyi.

W Stevens Point, W is., uderzył 
•iijrun w stodołę p. Jana Skowro 1- 
kiego, która wskutek tego zgorz; 
a. W  stodole znajdował się zn - 
zny zapas siana i drzewa. Strai J y  
rynoszą przeszło |;200.

W PoughkeepBj, N. Y ., polskk 
ziewczynka Leoityna Pogorzew- 
ka, w przystępie złości, pokąsa; t 
iłodszego brata — zadając mu 2" 
in.

W  Excelsior, Pa., (obok Sham< ■ 
in), został zabity w kopalni węglu 
’0lak, Jan Adelman, pozostawiając 
)ńę i trzech synów.

W  Milwaukee, W is., 7-letni Ab • 
epkowski wpadł wczoraj do rzek 
kończyn ul. Clinton i byłby utc 

|ł gdyby G. Rohrdek nie był z 
im wskoczył do wody i uratowa
ai
W Detroit, Micjb., będą się ubie 

ać o urząd aldermanów Polacy pp 
. Konus i S. Skrzycki.

—  Karol JachoWski, mieszkając; 
rzy ulicy Welsh, odniósł bolesn : 
okaleczenia wskutek zderzenia si ( 
amwaju z jego karawanem. Ja , 
iowski jechał z j karawanem prze
liuę Baker i gdy skręcał na 17tą 
odjechał tramwaj, który strzaskał 
•ont karawanu, a Jachowski spad; L
:y na bruk bardzo się pokaleczył. >

.
W  Oshkosb, W is., K ontraktuj 

udowę nowego ńolskiego kościełi 
rzy Walnut ulicy, został wydan/.-^ L 
Karolowi Schneider. Kościół m;i 
08ztować $4.735

—  Inkorporatorami tutejszej poi ■ 
tiej parafii są: Ks. Wacław Kru 
:ka, Jan Polewczyński i Marcii 
adycb.

W  Bay City, Mich., został aiej 
itowany nal mocy skargi Józef: 
artkowiaka o $1|.000 odszkodowa 
ia ks. Bogacki— b. proboszcz tam 
ijszej polskiej palrafii św. Stanisła 
a. Bartkowiak został swego czasi 
odczas zaburzeń parafialnych — 
ostrzelony. Ks. Bogacki złoży 
aucyę w wysoko: ci $1.000. •

W  Sugar Notch, Pa., 8-letui sy 
ek p. Krzywickiego, bawiąc się \' 
grodzie z młodymi braćmi, spad t 
tk fatalnie z ławki, iż złamał sobib

t e -
Pięcioletni Stanisław Kowalski ; 

n. 15 Sheriff str. w New York ; 
ędąc ostatniego tygodnia zrodzi- 
ami u znajomych przy 72 Hudson 
ve. w Brooklynie, wyglądał oknen , 
straciwszy rówjowagę, wypadł ! • , 

go piętra. Na krzyk rodzice jep ) 
-rzybiegli do okda w chwili, gd r 
hłopak z rozbitym jedynie nosei 1 
łómaczył zebranym na ulicy li - 
Iziom, że on tylko chciał widzie: I,
:0 się dzieje na ulicy.

Z Baltimore. !Obecnie wśród n; - 
izej Polonii zapanowała cisza i sp : - 
cój i nie można się dowiedzieć o żi- 
Inej interesującej nowinie. Rodat y * 
łasi po powrocie ze zbioru jagód i 
po chwilowym ódpoczynku, rozj - 
;hali się w różne okolice Marylanc u 
io nowej pracy przy zbiorze knki- 
rydzy i pomidorów; inni udali s ię - .) ,  
do Biloxi, Miss. gdzie zajmują sijf 
połowem i pakowaniem ostryg. : 

Roots, Ore. —- Polak J  Mitehij 1 
założył hotel pierwszorzędny.

Nanticoke, Pa. —  E. Molinows ;i 
stawia tutaj fabrykę trzonków do 
kilofów górniczych.

Pittsburg, Pa. —  Michał Balk >- . 
wicz aresztowany został za sprze
niewierzenie $11 skolektowany h 
dla Michała Wnlisza.

Scranton, Pa —  Ks. Antoni K sl- 
witer bawił tutaj w zeszłyńi tyj 9* 
dniu u ks. Hodura. Ks. Klawi er 
ma być proboszczem parafii nieza
leżnej w ShamoYin, Pa. ‘J2

—— —,—m-------— . . .
Czytajcie ogłoszenie Luriego |»ą£ji 

4ej stronie. Najlepszy sztor do ku-j|  
powanis na południowej stroma. 4g |


