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Wiadomości zagraniczne
■ ---------

. 3  Li H ung Czang
M r i  ::' •*'■Protestuje przeciw najazdowi 
:?■'■!■ Niemców na Kiau Czau.
W ~ "

Pekin, Chiny.—Znany chiński 
dyplomana Li Hung Czang wyraża 
się o sytuacyi w Chinach jak nastę- 

. puje:
/•. Najazd Niemców na Kiau Czau 
..jest przekroczeniem traktatów i 

; praw narodowych. Powodem tego 
- najazdu było zamordowanie dwóch 
. misyonarzy przez rozbójników w 

w głębi prowincyi Szan Tung. Rz^d 
;■ .-chiński był gotów daó zaraz satysfa- 
' kcyą, ukarać winnych, usunąć urzę

dników i zapłacić wysokie odszko
dowanie. Aby zapobiedz starciu 

. cofnięto wojska z Kiau Czau, gdy 
■ niemieccy żołnierze wylądowali. 

Zbrodniarze istnieją w każdym kra
ju. Niemieccy misyonarze udali się 

•/.do okolicy, o której wiedzieli, że 
zachodzą tam często morderstwa, 
popełniane nawet na Chińczykach.

. Chiny po ostatniej wojnie jeszcze 
ńie zdołały przyprowadzić wszystko 
do porządku i zaprowadzić reformy. 
Czy to jest sprawiedliwie nas gnę
bić, gdy się staramy zrzucić kajda
ny starej kultury i zaprowadzić re
formy i ulepszenia?*- Czy Chiny ma
ją być najazdem niepokojone z po- 
-ęodu zbrodni, która w Europie by
wa załatwiona przez sądy a nie przez 
wojnę? Niemcy nie miały żadnego 
prawa do zabrania pprtu Kiau Czau, 
bo Chiny chciały daó zupełną satys- 

;■ fakcyą.
Berlin.-^-Kapitan Rosendabl, ko

mendant niemieckiego okrętu wojen
. nego “Friedrioh Karl,” został mia

nowany komendantem niemieckich 
wojsk, wylądowanych w Kiau Czau.

Londyn.—Do “ Daily Mail” do
noszą z Rzymu, że były włoski pre
zydent ministrów Crispi miał powie
dzieć, iż zajścia na dalekim \ę,scho- 
dzie udowodniły, że “Rosya starała 

^ stf^o przymierze zFrancyą jedynie 
w tym celu, aby w tej sprawie mieć 
Rrancyą po swej stronie i że Włochy 
popierając Anglią nic na tem nie zy
skają. Natomiast popierając Niem
cy i Rosyą, Włochy mogłyby mieć 
z tego wielką korzyść.”

Londyn.— “ Times” omawiając- 
wiadomość, podaną przez “ Koelni* 
sche Zeitung” względem rokowań, 
nad chińską pożyczką, pisze, że An- 

. glia ani myśli żądać od Chin kawał 
prowincyi. Przeciwnie, polityka 

■- Anglii dąży do zachowania calośoi 
^Chłnf ladzie Sift obszerne pole dla 

J^ego handlu.
■ “ Evening NeVs” donosi, żeaj^iel- 

soy finansiści dadzą Chinom pożycz
kę na 16,000,000  funtów Szterlin- 
gńw. __________

j Pow stanie w M arrokko.
Tanger.—Wśród bicia z armat 

przeczytano w poniedziałek we wiel
kiej moszei ra‘port sułtana marokań
skiego, donoszący o nowych zwy- 
cięztwach nad powstańcami, z któ- 
ryob wielu zostało zabitych, ranio
nych lub wziętych do niewoli., Za
solone głowy zabitych zostaną roze
słane do różnych miast i wystawione 
tam na widoki publiczny, jako do
wód zwyoięztw sułtana.

B  ism arck ciężko chory.
Hamburg.—Książę Bismarck za

patruje się pessymistycznie na stan 
swego zdrowia, a tymczasem dr. 
Schweninger jest tego zdania, że 
przebieg jego choroby jest normal- 
n\ i że bóle spowodowane podagrą, 
wkrótce przeminą. W poniedziałek 
wypompowywano z nóg pacyenta 

t wodę.

W ybory w Transvaalu.
Johannesbnrg.—Wczoroj rozpo

częły się wybory prezydenta republi
ki transvaalskiej Kandydatami są: 
Krueger, Joubert i Schalkburger. 
Jouoert jest silnym kandydatem i 
pobiłby Kruegera, gdyby Schalk
burger nie był kandydatem; ostatni 

. odbierze mu wiele głosów.

W ybuch prochu.
Madryt.—Z Oviedo, w prowincyi 

Oviedo, telegrafują, że we fabryce 
prochu pod San Manjova eksplodo
wało 400 funtów prochu. Siedm 
osób zostało na miejscu zabitych a 
wiele inbyoh mniej lab więcej uszko*

* dzonyoh. Wszystkie zabudowania v. , ■ ,zostały zburzone.

Straszna katastrofa.
London, Ontario (Kanada.)— 

Straszna katastrofa zdarzyła się tu 
wczoraj po południu, przyczem 30 
osób straciło życie a wiele zostało 
mniej lub więcej uszkodzonych.

Odbyły się tu w poniedziałek wy
bory miejskie, po ukończeniu któ
rych, jak zwykle wielu wyborców 
udało-, się do hali miejskiej, gdzie 
kandydaci wygłaszali mowy. Zebra
ło się tiam jakie 2000 osób. Gdy 
jeden z KŚi%datów skończył, pu- 
blioznośó zaczęfVwołaó naraz kilku 
innych; stąd p o s ta ł  natłok. Na
gle usłyszano trzask w tej chwili 
część podłogi zapadła się i około 150 
osób spadło z wysokości 20 stóp. 
Wielka, oiężka żelazna szafa, stoją
ca w rogu hali, spadła na nieszczę
śliwych, zabijając wielu.

Ci którzy nie spadli, poczęli się 
tłoczyć do wyjścia i tu pokaleczono 
też wielu- Skoro się cokolwiek uspo' 
kojóno, przystąpiono do wydobywa
nia nieszczęśliwych. Gmach w któ
rym katastrofa się zdarzyła, jest już 
stary. Zbudowano go przed 50 laty 
a później powiększono o kilka piętr.

Londyn.— Późniejszy telegram 
donosi: Skutkiem zapadnięcia pod
łogi w ratuszu 25 osób zostało za
bitych na miejscu. Zapadło się w 
przepaść około 150 osób. Wszyst
kie odniosły rany i nie ulega wąt
pliwości, że kilka z nioh umrze 
wkrótce. Koroner nie przeprowa
dził dotąd śledztwa. Sądzą ogólnie, 
że miasto będzie musiało odszkodo
wać rodziny po zabitych, gdyż ar
chitekci zwracali już oddawna uwa
gę zarządu miejskiego, że ratusz 
jest ruiną, którą poddać należy 
gruntownej restauracyi.

Pow stanie na Kubie.
llaraua. — Wódz powstańczy 

Francisco Corillo z tysiącem pow
stańców z prowincyi Santa Clara 
wtarł do prowincyi Matanzas w po
bliżu Havanv, i stara się połączyć 
ze skoncentro.wanęmi armiami gene
rała Suraż i Separe w prowincyi 
havańskiej.

Nim rozbrojono robotników na 
plantacyi tytoniu Bock & Co., w 
Pinar del Rio, pięćdziesięciu robot
ników uciekło i przyłączyło się do 
powstania.
— Mfcprowincyi Santa Clara wzma
ga ąię epidemia czarnej ospy.

Generał Blanoo dostał $4,000,000 
w srebrze na cele-wojenne.

* Z  Złożyli przysięgę. , * *
Havana.—Nowi hiszpańsko-kti1- 

bańscy ministrowie, mianowani 
przez general-kapitaną. Blanco, mia
nowicie Galvez, Ęa|a?l Montero, 
markiz Montero, Franoftko Zayas i 
Laurieano Rodrigueż złożyli w so
botę przysięgę. Generał kapitan 
Blanco otoczony wyższymy urzędni
kami, generałami i konsulami o 9ej 
godzinie odebrał od nich przysięgę i 
wygłosił mowę. Po tej ceremonii 
wszyscy udali się do kaplicy pała
cowej, gdzie biskup celebrował 
mszę św. Pierwszym czynem nowe
go gabinetu było wysłanie wierno- 
poddańczego adresu do hiszpańskiej 
królowej-regentki.

Parow ieć zatonął.
Marsylia, Francya.— Francuzki 

parowiec “Lombard,” w drodze z 
Mobile, Ala., do Cette w departa
mencie Herault, w sobotę wieczo
rem zatonął w pobliża portu. Pięciu 
ludzi ze załogi poszło na dno mo
rza, ośmiu zdołało się wyratować.

Ogromny m ajątek.
Berlin.—Zmarła księżna Hohen- 

lohe zostawiła swemu mężowi, kan- 
olerzowi Hohenlohe ogromny mają
tek. Obszar jej posiadłości w Rosyi 
i na Litwie wynosi 8,800 kwadrato
wych mil w wartości około $125,
000,000.

Proces Esterhazy’ego.
Paryż.—Gubernator wojenny Pa

ryża, generał Saussier, naznaczył 
termin w sprawie majora Esterhazy 
na dzień lOgo Stycznia. Rozprawy 
sądowe toczyć się będą przy zam
kniętych drzwiach.

—

Zam ówienia Turcyi.
Konstantynopol.— Snłtan wydał 

ukaz, aby zawarto kontrakt z Krup
pem na dostawianie armat dla tureo.- 
kiej floty a a Armstrongiem ; ŻJ^go- 
stawienie czterech nawyoj^panoer- 
ników. , : _

Wiadomości krajowe.
K lęska Hanny.

Columbus, O. — "Boss” 
Mark fianna poniósł w ponie
działek klęskę w legislaturze, 
bo w obu izbach zostali obrani 
kandydaci jego przeciwników. 
Walka o urzędy była bardzo 
zacięta, lecz niezadowoleni re
publikanie, połączywszy się z 
demokratami, pobili klikę 
Hanny. W senacie został 
Burkę (rep.) obrany tymcza
sowym prezydentem, O. D. 
Cassel (dem.) szefklerkiem.

W izbie posłów posiedzenie 
było dość burzliwe. Wszyscy 
posłowie w liczbie 109 stawili 
się na posiedzenie. Kandydat 
opozycyi na przewodniczącego 
poseł Mason, rep., pobił kan
dydata Hanny, Boxwella 56 
glosami przeciw 52. Na inne 
urzędy obrano także kandyda
tów opozycyi. Tak więc w obu 
izbach Mark Hanna poniósł 
klęskę.

Jak się ta walka skończy, 
trudno osądzić. Mark Hanna 
nie traci nadziei, bo ma wiele 
pieniędzy do dyspozycyi. W 
środę odbędzie się wspólny 
kaukus w celu nominowania 
kandydata na senatora do 
kongresu a 12 stycznia roz
pocznie się głosowanie. Zwo
lennicy Hanny przygotowują 
się do walki i oświadczają, że 
żaden z nich nie ustąpi, cho
ciażby mieli całą zimę gloso
wać. Chcąc przeciwników 
zmusić do ustępstwa, Hanna 
wysiał agentów do ich obwo
dów, aby republikanów pod 
burzać przeciw nim. Klika 
Marka Hanny wydała też o
dezwę w której stara się udo
wodnić, że przeciwnicy zdra
dzali partyę republikańską, 
bo obrano ich pod tym wa
runkiem, że będą głosować za 
Hanną.

Klęska Hanny wykazuje, że 
opozycya jest teraz o wiele 
większa, niż zeszłej jesieni 
podczas wyborów. Do opozy- 
d^^fzystąpił teraz otwarcie 
gubernator Bushnell z całym 
sztabem. . Opozycya jest też o 
wiele lepiej zorganizowana. 
Stanowa demokratyczna kwa
tera jest jeszcze od jesieni o
twarta, aby demokratów trzy
mać w szeregu przeciw Han
nie. ■ O ile dotąd można osą
dzić, Mark Hanna przy wspól- 
nem glosowaniu obu izb do
stanie najwyżej 70 głosów a
do wyboru potrzeba 73.

• ’
Wraca. vdo Europy.

New York'.— Pani Marcela 
Sembrich Kochańska skoń
czyła swe występy w Ameryce 
i wyjeżdża z powrotem do Eu
ropy. Uda się najpierw do 
Drezna a po całotygodniowym 
wypoczynku ma koncertować 
w Berlinie, potem w Peters
burgu, Moskwie, Warszawie, 
Wiedniu i innych stolicach. 
We wrześniu znów przyjedzie 
do Ameryki i wystąpi w 30
koncertach.

_______  \ '
Wra. J . Bryan.

Austin, Tex.— Wm. J. Bryan, 
jego. żona i exgubernator Crit- 
tenden z Missouri w powrocie 
z Meksyku przybyli tu wsobo- 
tę około północy i zatrymali się 
u exgubernatora Hogg. W  
mieszkaniu Hogga odbył się 
Bankiet, w którym około 250 
c ^ ó b .^ ^ 7 i^ a d k

• • - ‘ > 5
W iększy Nowy York.

New York. — • Połączenie 
Brocklyna i kilku innych 
miast z Nowym Yorkiem w 
Większy Nowy York nastąpi
ło di. Igo Stycznia o północy 
a w południe mayor Robert A. 
Van Wyck objął urząd burtnis- 
trza ogromnego miasta, i Już 
rano zebrało się w ratuszu wie
lu politykierów, aby'się przyj
rzeć inauguracyi. Mayor 
Strong zostawił jeszcze kilka 
spraw i pożegnał się ze swymi 
urzędnikami. Hala ratuszowa 
była pięknie udekorowana, 
przysłano wiele pięknych bu
kietów, między tymi tygrysa 
z pięknych żółtych i czarriych 
kwiatów, leżącego na różach.

Krótko Przed 12 godziną 
wszedł Van Wyck do biura 
mayora, gdzie go przywitali 
mayorowie Strong, Glea^on i 
Wurster. O 12ej w południe p. 
Strong wygłosił krótką mowę, 
witając Van Wyckajako mayo
ra Większego Nowego Yorku. 
Van Wyck odpowiedział^ mu 
krótko, podali sobie ręce S na 
tem skończyła się cerembnia 
a zarazem administracya repu
blikanów. If_________  h

Sześć osób spalonych;
Jersey City, N J.— Sześć o

sób spłonęło w niedzielę wczes
nym rankiem podczas pożaru, 
który wybuchł w nocy. Naz
wiska ich są: Adolf Reicłft- lat 
42, ojciec. Emma Reich;, lat 
42, matka. Tillie Reich, la|22, 
córka. Ida Reich, lat 15, Mór- 
ka. Albert Reich, lat 14|& il 
Gustaw Reich,, lat 
Dwaj inni synowie uratowali 
się, ale poparzyli się też po
rządnie, a starszy z nich Zyg
mund, może umrze. Szef stra
ży ogniowej, Conway, zapadł 
się z podłogą i poparzył się 
niebezpiecznie.

Nieudana ucieczka.
Minneapolis, Minn. — Ska

zany na śmierć morderca John 
Moshik usiłował w poniedzia
łek wydostać się na wolność. 
Zasypał dozorcy więzienia o
czy popiołem, ogłuszył go po
grzebaczem i wydostał się na 
korytarz, zkąd miał się spuścić 
na dół elewatorem. Tutaj go 
poznano, pojmano i odstawio
no z powrotem do celi. Dozor
ca Peterson jest skaleczony 
boleśnie, lecz nie grozi mu po
ważne niebezpieczeństwo.

W łóczęga—baronetem.
Portland, Ore.—Młody An

glik, Clarence Danvers Da- 
venport, prowadził dotąd nędz
ne życie. Włóczył się dawniej 
po Chicago i San Francisco, 
a w ostatnich czasach żywił się 
tutaj “freelunchem.” W tych 
dniach otrzymał list z pie
niędzmi na podróż do Anglii, 
gdzie umarł jego wuj Sir Ri
chard Danvers, zostawiając 
mu w spadku po sobie tytuł 
baroneta i ogromny majątek.

21 la t w ięzienia.
New York. — Prokurator 

Yongs zażąda, aby—Augusta 
Nack, spólniczka Marcina 
Thom w morderstwie Gulden- 
suppa, została skazana na-21 
lat więzienia w Sing Sing. O
brońcy Nackowej zgodzą się 
na taki wyrok. Pod tym warun
kiem Nackowa -/pfeyzna się

Wiadomości .Miejskie.'
: — :—
. E m igrant obrabowany.

Wczoraj po południu o go- 
dżinie 1-ej przybył 53-letni 
Władysław Alexowicz z Kró
lestwa do Chicago na dworzec 
kolei Lakę Shore. Miał przy 
sobie v torbie $285 w rublach 
rosyjscich i $14 amerykań
skich. Pozostawił* on był w 
kraju j.onę i dwoje dzieci, aże
by tu jzukać szczęścia. Na pe
ronie *ozglądał się, nie wie
dząc co począć. Przystąpiło do 
niego jednak wkrótce dwóch 
mężczyzn, którzy przemówiw
szy dc niego po rosyjsku, o
gromnie ucieszyli się na po
zór, że “rodak” ich przyjechał 
i wdali się z nim w rozmowę, 
w ciągu której opowiadali nie
słychane bajki o bogactwach, 
jakie w Ameryce zyskać moż
na, mijąc$100. Oszołomiony 
i uradowany Alexowicz po
szedł z nimi do piwiarni na 
wódki;, potem zabrali go ze 
sobą, by go zawieźć do pol
skiej kolonii. Na rogu Mil
waukee av. i Division st. oko
ło godz. '7ej wieczorem, zwa
bili nieznajomi Alexowicza do 
ciemnego zaułka: tam nagle 
nieszczęśliwy uczuł silne ude
rzenie w głowę i padł bez 
przytomności. O godzinie 9ej 
wieczorem znalazł go leżącego 
bez przytomności pewien po- 
licyan;t ze'ętacyi przy Rawson 
st. i postaćałr się o przewiezie
nie go do szpitala św. Elżbie
ty. Tam AlexOwicz odzyskał 
na chwilę przytomność i zdołał

wydarzyło! Oczywiście pienię
dzy już nie miał. Jest on tak 
silnie zraniony, że zachodzi o: 
bawa, czyli zdrowie odzyska.

i ______  ’

Proces Luetgerta.
Adwoliat Harmon w ponie

działek z tajemniczą miną o
świadczył, że klient jego za 
godzinę będzie wolnym. Po-; 
tem zażądał uwolnienia Luet
gerta z powodu, że część pew
nej sesyi odbyła się w dniu 
świątecznym, t. j. na Nowy 
Rok. Ale sędzia go wyśmiał. 
Przesłuchiwano inspektora 
Schaacka. — Wyznaczył oni 
$20.000 nagrody za znalezie
nie ży^ej Luetgertowej i tę 
sumę ubezpiecza hipoteką na 
swych realnościach.

Wczoraj rozpoczęły się ze
znania rzeczoznawców o koś
ciach znalezionych w kadzi w 
fabryce Luetgerta. Pierwszym 
świadkiem był prof. Delafon- 
taine, a dziś -zapewne inni 
rzeczoznawcy składać będą 
zeznania.* Salą sądowawypróż- 
niła się w czasie tych zeznań, 
które dla laików są niezrozu
miałe i nudne.

Nieznajomy podpalacz.
Jakiś podpalacz wczoraj w 

Niles Center miał tylko do 
zawdzięczenia rączości konia 
swojego, że uszedł lynchowa- 
nia. Widziano go wstępujące
go do-szynku, a potem jadą
cego konno przez Florąl av .; 
spostrzeżono, że podpalił staj
nię Georgea Lańdecka,ja po
tem stajnię Piotra Blamhau-: 
sera; szybko, stłumiono ipożar 
i niemal połowa ludności ści
gała gó potem, to konno, to 
na bryczkach, ze strzelbami i
rewolwerami w rękach,—ale. •

Naokoło świata, i

W Poniedziałek był ^'Chi
cago jakiś “ hr.” Rucco Dia- 
nowicz (?), który ma pocho
dzić z Austryi i opowiada, ja
koby od 34 lat (?!), pieszo lub 
konno podróżował po świecie. 
Liczy lat 47, a zatem podróżu
je od 13 roku życia swego i 
zatrzymuje się dłużej w mias
tach, które zwracają na siebie 
większą jego uwagę. Ma on ze 
sobą tylko torbę podróżną i 
kij, w którym mieści się szpa
da. Dzisiaj wybiera się do 
Joliet, 111., a ztamtąd ma się 
udać w podróż do Washing- 
tonu i New Yorku. Opowiada 
że najlepiej z całego świata 
podoba mu się Ameryka.

Odznaczeni.
“ Dziennik Chicagoski” o

głosił w środowym numerze 
wynik konkursu na prace lite
rackie, umieszczone w zbioro
wym numerze z dnia 31 Grud
nia. Nagrodę za najlepszy ar
tykuł otrzymał pseudonim 
“Ten sam,” którym jest ks. 
Floryan Matuszewski z Kan
towa; nagrodę za najlepsze 
wiersze przyznano pseudoni
mowi “Karol Polina.” którym 
jest, jak się okazało p. N. K. 
Złotnicki, redaktor byłego 
“ Kropidła, ” a obecnie “ Ku- 
ryerka Świątecznego.”

Obydwaj laureaci otrzymali 
złote pióra i kałamarze biuro
we.

Pism o humorystyczne.
W dzień Nowego Roku u- 

zał s:ę “ Kuryer Świąteczny” i 
tyaL-razęm,,
gularnie wychodzić będzie co 
tydzień. Pierwszjy numer wy
padł bardzo dobrze, wiele w 
nim dowcipu, a szczególnie 
zasługują na uwagę 1 ‘Życzenia 
Noworoczne"' ł  “Cięgi,” w 
których poruszono ‘ sprawę 
sprzeniewierzeń kasyerów na
szych banków budowlanych i 
organizacyj. Adres wydaw
nictwa: Kuryer Pub. Co., 298 
W. Division st., Chicago, 111.

Spadł z dachu.
Z wysokości 40 stóp, z da

chu domu budującego się na 
rogu ulic Congrćss i Sąnga- 
mon, spadł w poniedziałek 
przed południem pokrywacz 
dachów Franciszek Szczernik, 
zam. pn. 110 Paulina st., na 
ziemię i złamał obie nogi. 
Jest w szpitalu powiatowym, a 
lekarze sądzą, że utrzymają go 
przy życiu, bo nie doznał wew
nętrznych uszkodzeń.

N otatki m iejskie.
Proces bankiera E. S. Dre- 

yera rozpocznie się przed sę
dzią Chetlainem w przyszły 
Poniedziałek.

Pożar powstał w domu Jana 
Dubaskiego na rogu 50 ul. i 
Robey st. w poniedżiałek rano 
i zrządził szkodę na $700.

Szef policyi Kipley rozpo
rządził, by ze wszystkich pi
wiarń natychmiast usunięto 
automaty (slot machines) pod 
karą odebrania licencyi.

Właściciele piwiarif do dnia 
20go Stycznia muszą złożyć 
należytości za trzecią’część ro<- 
ku. W poniedziałek wystawio
no 100 licencyj. W  ostatniej 
trzeciej części roku wystawio
no 6242 licencyj. ;
f :  Pięcioletni Negr Erićb Par
nell, który-w zeszłym tygod- 
mu.najKł się widki
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foiaGd w f l m e r a i p
Ikffiilo.. N. Y. JaaRoj:,:- 

s ci przysypany został węglami 
na moście LackaWanna, z ió ; 
h.no go jednak wythtować.

Bay City, Mich. Zasądęo*/ 
ny na 7 lat więzienia za wrze- 
kome zamordowanie żeny 
Piotr Peliński będzie miał jio- 
nawny proces.

Buffalo, N. Y. Jan Nowak 
i Jan Wieczorek zostali miano
wani pomocnikami szerrta 
Killgallon. Posady te płatne 
są po 900 doi. racznie.

We Filadelfii, Pa., spaliło 
się ob. Niedzalskiemu czworo 
d jieci. Ogień powstał z w ny 
d sieci, a które pozostawione i 
były bez dozoru rodziców.

Detroit, Mich. Oddano do ^  
sądu kryminalnego sprawę Jó- i 
ze fa Redowskiego i Jana Tat- L | 
rikusa, oskarżonych o kra-jJ  
d;:ież 306 stóp skór z kolei [ I  
“Grand Trunk,”

Nanticoke, Pia. Zebrano na ■  
fundusz dla wdów i sierot po B  
pomordowanych w Hazle ;on ■  
górnikach, Polakach, $74,90. 
Składka na tenże ceł w Glen I 
Lyon przeniosła $250.

W Pittsburgu, Pal, aresito- 
wał inspektor policyi Wągr er, 
Józefa Chrystowicz, za to, że 
wypadł przez okno z domu prt. j 
1602 Carson ul. Na drugi I 
dzień został on wypuszczony • 
na wolność po zapłaceniu; 
kosztów. , . ■

Buffalo otrzyma nowy w x1- 
lę r b ^ d v ^ ^ ^ ^ g ie la m l j  ;go :>  
będą Antoni Bogacki 2 Bu fa- i  
IJd, F. Bielowski i Piotr ZóL 1 
dowski z Detroit. Kapitał za- • |  
kładowy nowej spółki ma 
nosić $50,000. Nowy browaj|jF 
ma stanać przy Lathrop ul ćy? i

New York. Stanisław lar- 1 
kowicz, syn Wojciecha, po- -J 
chodzący z Jasła, zakochiw-, -J 
szy się w żydówce przyjęch^; J  
i  nią do Ameryki i przyjąLirf^.il 
rę żydowską. Jest on fac Ko.-; ■ 
wym mechanikiem. Obectfreipl 
nazywa się Abraham Meiliś? 4̂

u'"r- . - ,v,
San Francisco, Cal. pr< b;o-

wał sobie odebrać życie p^ląk
dr. de Kiedrzycki. Zamiar s i ^ J
nie udał. Prawdopodobnie dr.B
Kiedrzycki nie jest nikim in- J
nym jak Drem T  ̂ Ławc: yb" |j|
skim, który już w wielu
tach Ameryki truł się pozornie,^B
dla obudzenia sympatji i wyłu^B

niejaki Nowicki i K. W ie r ^ B  
chowski pogryźli się wzajemlB 
nie tak niebezpiecznie, ~

dwa pogryzione palce, a p j l  
nieważ nastąpiło zatrucie krwjl
więc prawdopodobnie i rękB 
mu odejmą. Nowicki z o sB  
aresztowany. Ładnie się b H

' ‘Ameryka” z  Toledo tj  
sze: W sprawie JanaMałJt^B 
skiego z Lorain, O. który.m  
aresztowany wskutek denjjl 
cjacji Jakóba S ta n is ła w si^ ^ H


