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i  Wiadomości zagraniczne
Sytuacja  w A%yi.

K Londyn.—Telegram z Szangaju 
(rdonosi do “ Daily Newa,” że chin- 
feśkie ministerstwo spraw zewnętrz- 
f';nych wysłało do wyższych urzędui- 
r  ków tajny okólnik tej treści, iż Ro- 
fi?8ya oświadczyła, że zabierze 'I a Lien 
NW an albo part Artur, jeżeli Niem

cy dostaną Kiau Czau. Dalej tele- 
t,graf u ją, że Chiny miały zezwolić 
pąa- to, że rosyjscy urzędnicy staną 
i”/na czele urzędu cła i kolei.
H  Według “ Daily News,” obecnie 
ż znajduje się 10,000 Moskali w la  
fl Lien Wan i w porcie Artur. Rosyj- 
" 'scy agenci wyjechali do 1 ien Tsin i 

do Japonii, aby kupić węgli i żyw
; ności.
. Londyn.—“ Daily Mail” pisze, że 
'■•"z wiarogodnego źródła dowiedziała 

się, iż Chiny chcą się porozumieć z 
fj Rosyą. Rosyjska dyploiuacya zwy

ciężyła w Chinach i Anglia postano
wiła nie wywołać zawikłania i nie 

- sprzeciwiać się zajęciu portu Artur 
i półwyspu Liac Tung przezMoska-

* li. W Japonii wskutek tego ustęp- 
ś stwa Anglii panuje wielkie zanie

pokojenie i Japonia chce się teraz
. także zwrócić ku Rosyi.

“ Daily Mail” dodaje jednak, że 
wiadomości tej nie można wierzyć 
bez wątpienia została ona publiko
wana, aby Anglią nastraszyć.

Z Odesy telegrafują do “ Times,” 
że rosyjska flota ochotnicza w naj- 

f  bliższym czasie wywiezie przeszło 
10,000 żołnierzy do wschodniej A-

• zyi. Pierwszy okręt wyjedzie w tych 
/, dniach; zabierze on 2,000 ludzi.

Berlin.—“ National Zeitung” do
wiedziała się, że rząd turecki dał 
-Rosyi zezwolenie na przeprowadze- 

; nie floty z Czarnego morza przez 
Dardanelle.

B ankiet w Havanie.
•» Hagana.—Generalny konsul Lee 
;;  wydał bankiet w tutejszym Klubie 
■^wioślarskim na cześć oficerów okrę

tu “ Maine.” Oprócz oficerów byli 
na bankiecie obecni wybitniejsi tu
tejsi Amerykanie. Konsul Lee wniósł 
zdrowie kapitana Sigsbee i “ dziel
nych jego marynarzy,” kapitan od
powiedział toastem na cześć Stanów 
Zjednoczonych i dzielnego ich przed
stawiciela.

Po bankiecie byli goście amery
kańscy obecni na walce byków. 
Przypatrywali się jej z loży, odstą
pionej im przez zastępcę nieobecne
go marszałka Blanco.

‘ Generał Blanco bawił tymczasem 
w Santiago de Cuba, gdzie przyjmo
wały go uroczyście władze miejskie 
i prowincjonalne.

Generał Luque stoczył na czele 
800 piechoty i 160 kawaleryi szczę
śliwą bitwę z powstańcami, którzy 
skoncetrowali się pod Mojia. Roz
proszył ich, zdobywszy ich pozyeyc 
skutkiem ataku na buguety. Stracił 
przy tern dwóch żołnierzy w zabi
tych, dwóch oficerów i 20 żołnierzy 
w rannych.

Dżuma w  Bombaju.
Bombaj, Indye angielskie.—Dżu

ma szerzy się nie tylko tutaj ale i w 
innych okolicach, zabierając coraz 
więcej ofiar. Groźne rozruchy wy
nikły w obwodach Sinnar iNissack, 
w tutejszej prowincyi z powodu 
środków zaradczych, powziętych 
przez władze sanitarne. Podburzo
ny tłum zabił asystenta policyjnego 
spalił szpital izolacyjny, zburzył 
pocztę i poprzerywał druty telegra
ficzne. Policja musiała strzelać do 
motłochu, aby przywrócić porządek.

R osja  musi m ilczeć.
Rzym.—Minister spraw zagra

nicznych, markiz Visconti Yenosta, 
oświadczył w izbie poselskiej, że ani 
pełnomocnik włoski w Paryżu, ani 
żaden z jego agentów, nie korzystali 
nigdy z usług szpiega, kapitana 
Dreyfusa, skazanego przez franouzki 
sąd wojenny na deportacyą na wys
pę Czarcią. Oświadczenie ministra 
przyjęła izba hucznymi oklaskami.

Mania pojedynków.
Berlin.—Potwierdza się wiado

mość, że hrabia Wilhelm Bismarck, 
naczelny prezydent w Prusach 
Wschodnich, drugi syn księcia Bis- 
marka, pojedynkował się z naczel
nym radzcą prezydyalnym, p. Mau- 

J ja c h ,  który zoBtał ranionym.

Za w ikłanie w Marok ko.
Tanger.—Angielski okręt “ Tour- 

malin,” chcący lądować broń i amu- 
nicva na wybrzeżu Sus w Marokko 
(w Afryoe) został przez marokkań- 
ski okręt “ Ilassani” zatrzymany. 
“Tourmalin” dał ognia, na który 
“ Ilassani” mu zaraz odpowiedział i 
zabrał łódź, w której znajdowało 
się trzech Anglików.

Marokańskie wojsko zburzyło 
potem trzy wsie, których mieszkań
cy sympatyzowali z Anglikami i za
biło znaczną liczbę mieszkańców.

Starcie miało spowodować angiel
skie towarzystwo górnicze Globe 
Yenture, które zawarło kontrakt z 
naczelnikami Susów na górnictwo 
w obrębie 150 kwadratowych mil.

Londyn.—Do “ Daily Mail” do
noszą z Magador, Marokko, że woj
sko sułtana marokkańskiego zacze
piło pewną ekspedycję, która przy 
pomocy buntowniczych szczepów 
zajęła miejscowość Erkzes. Anglicy 
zostali pobici.

Berlin. — Według telegramu z 
Tangieru do “ Koelnische Zeitung,” 
rząd marokkański kazał aresztować 
pięciu członków ekspedycji Globe 
Yeuture za nieprawne zajęcie gór
nictwa.

Bomby w Havanie.
Havana.—Około północy niejaki 

Louis Coro Lazo, który niedawno 
temu z więzienia Afryce wrócił na 
Kubę, spowodował eksplozję bom
by przed domem exmayora miasta 
llavany, Miquel Diaza. Hukeksplo- 
zyi słyszano dobrze w Havanie, 
chociaż eksplozya nastąpiła na 
przedmieściu Jesus del Monte; drzwi 
domu i wBzyskie okna powypadały 
i mury popękały się, lecz nikt nie 
został uszkodzony. W domu mayora 
i w sąsiedztwie powstała wielka pa
nika.

Diaz przybył z Havany do Jesus 
del Monte powozikiem. Pochwyco
no go nim zdołał uciec do Havany. 
Diaz powiada, że go nie zna; bez 
wątpienia był to zamach polityczny.

Książe Jerzy.
Konstantynopol. — Sułtan jest 

bardzo zaniepokojony o gubernator
stwo wyspy Krety i telegrafował w 
tej sprawie do cara. Car odpowie
dział mu za pośrednictwem rosyj 
skiego ambasadora w Konstantyno
polu, że obstaje przy mianowaniu 
księcia greckiego Jerzego. W pała
cu sułtana panuje wskutek tego 
wielkie przygnębienie. Sułtan bę
dzie musiał przystać na żądanie 
Rosyi.

Car obstaje przy swem żądaniu, 
ponieważ miał swej matce dać przy
rzeczenie, że książę Jerzy zostauic 
gubernatorem Krety. Rząd włoski 
indorsował kandydaturę księcia Je
rzego.

Nie ma zim y.
Berlin.—Tak łagodnej zimy nie 

pamiętają najstarsi ludzie. W wielu 
okolicach, jak w Pomeranii, Pru
sach zachodnich i w południowych i 
zachodnich Niemczech wszystko się 
zieleni i miejscami nawet drzewa 
zaczęły kwitnąć.

W środkowych i północnych 
Niemczech i w Austryi szalały o
gromne burze z ulewnym deszczem.

Bitw y w Tesalii.
Ateny.—Sejfullah basza w tych 

dniach udał się na czele 2 armat i 
2000 żołnierzy do wsiLazarina, w po
bliżu Trikkali, w Tessalii, aby ulżyć 
urzędnikom przy poborze podatków. 
Chłopi stawili opór i przyszło do 
zaciętej walki. Na drugi dzień Tur
cy ponowili atak, ale niewiadomo z 
jakim rezultatem.

Okręt rozbił się,
Victora, B. C.—Okręt “ Warri- 

mco” przywiózł tu 18 ludzi z Au
stralii, udających się do Klondike. 
W pobliżu Honolulu okręt “ Kala,” 
wiozący cukier i owych 18 pasaże
rów wjechał na skalę i rozbił się. 
Załoga “ Kali” pozostała w Honolu
lu a pasażerów zabrał okręt “ War- 
rimoo.”

Upały w Australii.
Vaucouver, B. C.—Okręt “ War- 

rimoo” przywiózł z Australii wia
domości o strasznych upałach, pa
nujących w niektórych częściach 
Australii. W wielu miejscowościach 
było w cieniu 125 stopni. Wskutek 

I upału i suszy zaszło wiele pożarów.
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Wiadomości Krajowe.
Proces Martina.

Wilkesbarre, Pa..— W są
dzie powiatu Luzerne rozpo
czął się proces szeryfa Martin 
i 82 jego pomocników, oska
rżonych o zamordowanie 22 
górników' i pokaleczenie prócz 
tego 50 osób. Pomocnicy sze
ryfa weszli w postawie żołnier
skiej na salę- sądowy, usiedli 
spokojnie na swych miejscach 
i czytali gazety, nie troszcząc 
się pozornie o przebieg pro
cesu. Około stołów obrońców 
obu stron kręcili się adwokaci 
przybyli z dalekich stron. 
Przed gmachem sądowym sto
ją tłumy ludu, nie mogąc wci
snąć się do sali obrad.

Powszechną uwagę ściąga, 
na siebie ksiądz R. Aust, któ-J 
ry udzielał umierającym ofia
rom rzezi ostatnich sakramen
tów i pogrzebał zwłoki pomor
dowanych strajkierów. Komi
tet działający w interesie ro
dzin po pomordowanych po
siada podobno dostateczną 
ilość dowodów, ażeby przeko
nać przysięgłych o winie 15 
podsądnych. Jeden z nich wy
raził się przed rozpoczęciem 
rzezi, że chciałby znaleźć spo
sobność wyprawienia przeklę
tych cudzoziemców na tamten 
świat. Podobnie odgrażali się 
inni.

Uchodzi za rzecz pewną, że 
szeryf Martin porozumiał się 
przedtem z pomocnikami, że 
mają strzelać, pomimo że on 
nie wyda im odpowiedniego 
rozkazu. Jego oskarżyciele u
trzymują, że Martin dal znak 
przedtem umówiony, który ty
le znaczył co rozkaz. Znakiem 
tym było pochwycenie ręką 
rewolweru. _

Po południu zgodziły się 
strony na wybór siedmiu przy
sięgłych. Niema między nimi 
ani jednego Polaka.

K łótliw y biskup.
Lincoln, Neb.—Biskup Bo- 

nacum. który przed kilku lat 
miał spory z niektórymi pro
boszczami, uspokoił się po
niósłszy klęskę. Teraz znów 
ma spór z księdzem Turjohn, 
proboszczem w Colon, Neb. 
Biskup chciał go usunąć z tego 
probostwa i posłał tam ks. 
Farrella z Lincoln, Neb., lecz 
ks. Turjohn nie wpuścił go ani 
do kościoła.

Ks. Turjohn powiada, że 
biskup chce go usunąć dla 
tego, że gdy biskup nakazał 
kolektę we wszystkich para
fiach na swój pałac, on nic nie 
kolektował, bo parafianie ma
ją dosyć dó płacenia na koś
ciół i szkołę. Ks. Turjohn, bę
dący od sześciu lat probosz
czem w Colon oświadcza, że 
pod żadnym warunkiem nie 
ustąpi z probostwa a ponieważ 
cała parafia go popiera, więc 
spór może trwać bardzo długo 
tern więcej że biskup Bonacum 
jest uparty. Sprawa bez wąt
pienia będzie oddana papies
kiemu delegatowi do decyzyi.

W rócił ze złotem.
Topeka, Kas.—Młody Geo. 

Murberger, który zeszłe lato 
i całą jesień spędził nad rzeką 
Klondike, wrócił do domu, 
przywiózłszy z sobą żłota war
tości $20,000. Powiada, że 
córka senatora H. B. Kelly, 
która wybrała się zeszłej jesie
ni nad Klondike jako repor
terka gazet, wyszła tam za mąż 
za George Watson, który zo
stał właścicielem “claimu” 

| obfitującego w złoto.

Rezolueya Tellera.
Washington, D. C.—W iz

bie posłów odrzucono rezolu- 
cyę senatora Tellera, przyjętą 
w zeszłym tygodniu w senacie 
a opiewającą, że bondy Stanów 
Zjedn. mają być spłacone sre
brem. Wszyscy republikanie z 
wyjątkiem posłów Linney, z 
N. C., i negraWhite, z N.C., 
głosowali przeciw rezolucyi a 
wszyscy demokraci i populiści 
z wyjątkiem McAleera, dem. 
z Pa., i Elliota, dem. z S. C., 
głosowali za rezolucyą.

Debaty trwały pięć godzin, 
rozpoczęły się zaraz po prze^ 
czytaniu protokółu, gdy poseł 
Dingley, przewodniczący |ko- 
mitetu, któremu w sobotę od
dano rezolucyę, przedłożył 
sprawozdanie, aby ją odrzuco
no. Po dłuższej dyskusyi u
chwalono, że głosowanie nad 
rezolucyą ma się odbyć o 5ej 
godzinie a każdy mówcą moię 
tylko 5 minut mówić. .W de
batach brały udział obie stro

ny- . . . . ” '.O 5ej godzinie przystąpio
no do głosowania. Rezolueya 
została odrzucona 182 głosami 
przeciw 132.

Posiedzenie senatu trwało 
w poniedziałek aż sześć go- 
gdzin, ale załatwiono też dwa 
etaty, mianowicie etat floty i 
etat prawodastwa administra- 
cyi i sprawiedliwości. Pierw
szy wyznacza $23,243,492, 
drugi $21,658,520. Na tajftem 
posiedzeniu zatwierdzono kil
ka nominacyi.

Zawieja śnieżna.
Marąuette, Mich.—Ogrom

na zawieja śnieżna rozpdczęła 
się tu w niedzielę w nocy i sza
lała w poniedziałek cały dzień. 
Ruch na kolei ulicznej ustał 
zupełnie, druty telegrafiiczne 
są pozrywane. W poniedzia
łek rano dął wiatr z szybkoś
cią 50 mil na godzinę a przy- 
tem padał śnieg. Nad wieczo
rem nadeszła zimna fala. Za
wierucha nawiedziła całą część 
półwyspu, tamując także ruch 
na kolejach.

Escanaba, Mich.— Najsil
niejsza zawieja śnieżna szalała 
tu w poniedziałek cały dzień. 
Ruch na ulicach ustał zupeł
nie.

Lynchownnie negra.
Bramwell, W. Va.—Jakiś 

neger, którego nazwisko nie
wiadome, chciał przejść przez 
tunel kolei Norfolk & Wes
tern a gdy go dozorca Harry 
Draper zatrzymał, dobył re
wolwer i zastrzelił go. Szeryf 
uwiadomiony o tern, udał się 
w pościg za zbrodniarzem i po
chwyciwszy osadził w tutej- 
szem wiezieniu. O północy o
koło 50 dobrze uzbrojonych 
ludzi włamało się do więzienia 
i wywlukłszy negra powiesili
g°- _______

W ielki pożar.
Naugatuck, Conn.—Wczo

raj wieczorem spłonęła część 
fabryki United States Rubber 
Co. Szkoda wynosi przeszło 
$700,000. Gmach, który zgo
rzał, był 400 stóp długi, 75 
stóp szeroki i miał cztery pięt
ra. Była to największa fabry
ka wyrobów gumowych w Sta
nach Zjednoczonych.

Skuner zatonął.
Lynn, Mąss.—Skuner ”Ch. 

A. Briggs, ” jadący z Filadel
fii do Portland wczoraj ranb 
podczas burzy wjechał na ski - 
lę pod Nahant i zatonął. Zało
ga składająca się z pięciu ludzi 
zginęła.
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wiadomości Miejskie.
Z K azim ierzowa.

Staraniem parafii św Kazi
mierza odbędzie.się przedsta
wienie teatralne, na dochód 
tejże parafii, w przysz ą nie
dzielę, d. 6go Lutego b. r. w 
Hali Novotnego, na ro ju 22ej 
i Troy ulicy. Odegraną będzie 
5cio aktowa sztuka ze śpiewa
mi p t.: “Jan III Sobieski poc 
Wiedniem.” Sztuka ta jest 
bardzo ciekawa, przedstawi; 
bowiem czasy, kiedy król So 
bieski na czele >vojska polskie
go tak dzielnie pobił Turkówj 
ocalając Chrze$cian od zagro
żonego im niebezpieczeństwa. 
Wszystkie róle rozdane są 
w r/ękach zdolnych am itorów; 
Ogjóiem 100 osób wy stąpi na 
scenie. Reżyserem jest p. W. 
Andruszkiewicz, ręcz) ć więc 
można, że przedstawienie wy
padnie zadowalniająco

Po teatrze przedstawione 
zostaną dwa żywe obrady: 
“ Pogrom Turków” i “ Tryum
falny wjazd do Wiednia.” Na 
zakończenie ąastąpi bal. I

Hala Novotnego zostanie 
specyalnie pięknie udekoro
waną na niedzielę.

W ogóle komitet dokłada 
energicznych starań, ażeby 
przedstawienie wypadło jak 
najlepiej; również zaprasza 
Szan. Rodaków z Kazimierzo- 
wa i okolicjj, którzy chcą we
soło przepędzić wieczór, o licz
ne przybycie i wczesne zaku
pywanie biletów, gdyż może 
ich zabraknąć. Cena biletów: 
35c, 25c i l,0c.

Przedstawienie rozpocznie 
się o godz. 5:30 po południu. 
Kasa otwartą będzie o godzi
nie 4:30 po południu.

A więc do widzenia w| nie
dzielę...

A. E. junior. , 
—

Akt zemsty.
Wczoraj polieya dowiedziała 

się o zbrodni popełń onej; one- 
gdaj wieczorem. Balwierz 
Henry Kunst, zan. piy 16 
Jackson place, onegdaj około 
godziny 8 wieczorem, idąc do 
domu, został w uliczce za swym 
domem uderzony z tyłu przez 
kogoś pięścią w skroń. Kunst 
upadł i stracił przytomność, a 
kiedy przyszedł do siebie, le
dwie zawlókł się do dbmu. 
Lakarze skonstatowali wstrzą- 
śnienie mózgu i Kuist zalpew- 
ne umrze. Ponieważ Kunst 
nie został obrabowa ny, przeto 
zdaje się. że napaść na piego 
była aktem zemsty, i posądzo
ny o popełnienie g)o jest pe
wien Negr, były stróż Kunsta, 
wydalony'przez niego przed 8 
dniami za zuchwałość. Polieya 
szuka tego Negra który się 
nazywa Janus H. Johnson.

i ----------
W łaściciele doinów gry.
Kilku właścicieli plomów 

gry, przeciw którym grand 
jury wniosła oskarżenia, przy
szło wczoraj do sęlziego Hor
tona, ażeby przyznać się do 
winy. Sędzia skazał Johna 
Ryana i Barneya Zal/hariasa 
na zapłacenie po $1000 kary, 
a kilku ich “urzędników” na 
zapłacenie po $10) kąry.

Potrzeba
Kilka godnych zaifanip mężczyzłi 

i kobiet |do pod różow ania dla znanej 
firmy. Pensy a $780, i koszta. Sta
ła pozycja. Pisząc do nas załącz 
zaświadczenia i zaad esowaną koper
tę z marką, również nazwisko Stanu 
w którym zamieszki jesz The Cli- 
cogo Dominion Co. Dept. 9. Chi
cago, 111. -

' * : ' • .

Proces Luetgerta.

Wczoraj rano jeszcze raz po
wołano Luetgerta na świadka. 
Jego adwokat Harmon zapytał 
go się, czy rano d. Igo Maja 
beczki z łojem były w lodowni, 
ale zaprotestował przeciw te
mu pytaniu podprokurator, bo 
już raz na to pytanie Luetgert 
odpowiedział. Potem Harmon 
zapytał się Luetgerta: “Jak 
wysokim pan jesteś?”—Luet
gert odpowiedział na to: “ Nie 
wiem”—i na tern zakończyło 
się całe przesłuchanie. Potem 
podprokurator Ewen wystąpił 
z przemową, która trwała 5 
godzin, i w której zestawiwszy 
dowody prokuratoryi, starał 
się przekonać sędziów przy
sięgłych, iż powinni oskarzo-| 
nego na śmierć skazać. Dziwj 
nem wydawało się trochę, żę 
Liietgert, wychodząc z salii 
wzjął McEwena za rękę i uśr 
cisnął ją.

Wczoraj po południu niejaki 
Jacob Luthardt, zamieszkały 
w pobliżu Chicago, przyszedł 
na stacyę centralną i oświad
czył, że przyprowadzi do sali 
sądowej — żywą panią Luet
gert, jeżeli będzie miał pew
ność, że mu zostanie wypłaco
ne wynagrodzenie $20,000 
przyobiecane przez inspektora 
Schaacka. Schaack natych
miast podpisał gwarancją, a 
nadto kap. Schuettler podpi
sał gwarancyą na dalszych 
$5,000.

Wybór urzędników.
Na rocznem posiedzeniu 

Tow. Sokół “Jedność” na 
Kazimierzowie, które się od
było w zeszły czwartek, obra
no następującą nową admini- 
stracyę: Michał Kluczyński, 
prezes; Fr. Fabijański, wice
prezes; St. Jabłoński, sekjr. 
prot; Kaz. Łabędzki, sekr. 
fi i ; J. Serwatkiewicz, kasyer; 
Michał( Buszkiewicz, gospo
darz; St. Jabłoński, naczelnijk; 
Fr. Fabijański, podnaczelnik.
1 Zaprasza się wszystkich 

rąłodzieńców z Kazimierzów a, 
którzy mają chęć przystąpić 
do powyższego towarzystwa, 
aby przybyli na ćwiczenia, 
które odbywają się w każdy 
poniedziałek i czwartek w hali 
Skarpińskiego, na rogu 22ej 
ul. i Albany Ave.

Wszelkie listy i korespon- 
deneye proszę nadsyłać pod 
adresem:

St. Jabłoński, sekr. prot. 
1039 Whipple st. Chicago, 111.

Przejechany i zabity.
Kiedy wczoraj rano około 

godz. 7ej nauczyciele i ucznio
wie szkoły św. Stanisława K. 
szli do szkoły, zwróciły ich u
wagę okrzyki przerażenia i 
zbiegowisko przy torach kolei 
Chicago & Northwestern. 
Ciekawszym, którzy się zbie
gli, straszny przedstawił się 
widok, człowieka wprost roz
szarpanego przez pociąg kole
jowy. Były to zwłoki zwrotni
czego Williama Cole, zam. pn. 
34 Ayers Court, który chcąc 
wskoczyć na pociąg jadący, 
pośliznął się i upadł pod kolą.

Nowi kapitani.
Wczoraj burmistrz i szef po- 

licyi zamianowali 12 kapita
nów policyi, którzy złożyli e- 
gzamina służby cywilnej. Szef 
policyi ogłosił wczoraj rozka
zem generalnym, że policyant 
któremu udą się odkryć czło
wieka odcinającego warkocze 
dziewczętom w ostatnich cza
sach, zostanie zamianowany 
sierżantem.

Polacy w jm erycjs.
Philadelphia, P a .— Wychodzić 

ma tu nowe pismo polskie. Wydaw
cami mają być 9ciu księży polskich.

Milwaukee, Wis.—P. Pociechow- 
ski, byłj nauczyciel w So. Milwau
kee, skarży parafię tamtejszą o $84.

Buffalo, N. Y.—Franciszka Wo
lińska stawała przed sądem oskarżo
na o skrailzenic z składów bławat- 
nycb.

Wilkesbarre, Pa.—Proces prze
ciw szeryfowi Martin o zabójptwo 
strajkerów rozpoczął się w zaszły 
poniedziałek.

Detroit, Mich.—Pan Żynda, właś
ciciel browaru, wyjeżdża do Jiuro- 
py, aby odwiedzić swego ojca i swe 
strony rodzinne.

Winona, Minn__Polski organista
Franciszek Kropidłowski, obcho
dząc po kolędzie, upadł na ^lizgim 
bruku i złamał nogę.

Ellis Junction, Wis. —j [Kasper 
Pluta został zabity w z. czwartek 
przy ścinania drzewra. Miał lat 45 i 
pozostawił żonę i dzieci.

Wilkesbarre, Pa.—Stanisław Ty- 
burski, b. współpracownik ‘[Górni
ka,” wkrótce ma być wyświęcony 
na księdza niezależnego. .

Bay City, Mich..—Zaburzanie pa
rafialne trwające tu blizko od dwóch 
lat, ma się ku końcowi. Obie woju
jące strony zamyślają o zgod;;ie.

Milk Creek, Pa.—Polacy nieza
dowoleni z ks. Chalcarza postanowi
li założyć niezależną parafię i w tym 
celu kupili grunt w Minersville.

Milwaukee, Wis.—Pan T. Wild, 
były redaktor “ Kury era Polskiego” 
otwiera zakład fotograficzny p. n.
468 Michell ul. Życzymy po łudze
nia.. .

Cleveland, O.—Sprawa Piwowar
skiego, oskarżonego o pobicie, zo
stała oddaną przed “ Grand Jury.” 
Piwowarski postawiony zosiał pod 
“ bail” $500. I

Brighton, Minn.—Jakób Cbuś- 
niak, farmer, spadł z woza, wskutek 
zlęknięcia się koni, i tak się potłukł, 
że w 8 godziny umarł. Zostawił żo
nę i 14 dzieci.

Sbamokin, Pa.—Dwaj rabusie F. 
Wiśniewski i F. Kucharski napadli 
na wdowę p. Bartkowską -w jej 
mieszkaniu i zakneblowawszy jej  ̂
usta zabrali $80.

New York, N. Y.—Przybył tu z  4
llazleton Józef Matuskowicz, który 
w roku 1891 zasypany był w kopal- -4 
ni węgla, gdzie przez 19 dni bez po
żywienia przebywał. ■

Bay City, Mich.—Jan (Dardas i 
Agnieszka Slazinska, którzy są ma- 
łotnimi i uciekli od rodzic ów przed 
3ma miesiącami—mieszka ą w De- i 
troit, gdzi" wzięli ślub.

New York, N. Y.—Na parowcu  ̂
“ New York” przybył dc Ameryki 
książę Radziwiłł z żon^. Oboje 
księstwo udali się natychmiast w 
dalszą drogę do Meksyku,

Milwaukee, Wis.— 27-jletnia Ma
tylda Sokołowska, upadłe na chód- ' 
niku na narożniku Floridk i Clinton 
ulic i tak się pokaleczyła), że musia
no ją wozep policyjnym] odesłać do 
domu. I | )

Buffalo,iN. Y.—Zarząjd biblioteki 
miejskiej {sprowadził ^a $200 na- " /J  
szych dzieł, lecz wkrótce wyseła I  
$300 na żakupno nowych, a gdy i 
wtenczas okaże się potrzeba, Snpt. 
Elmendorf zapewnia, że sprowadzi J  
ich więcej.

Winona, Minn.—Śjiewak Ukta- 
inski, Jóief Sienkiew :cz, który tu S  
minionej |zimy występował z kón- 1 
certem, bawił niedawno w Portland, fl 
Oregon, ii powiedział do ks. Przy- M  
bylskiego, że wybier i się po złoto ^  
do Klondike.

Buffald), N. Y.—Jakiś nieznajo- J  
my polak wszedł do trąmwaju i jak. |  
przypuszczano, zdrzen nął się. Gdy 
tramwaj przybył do granicy miej-: ■  
skiej, konduktor chcic go przeba- A  
dzić, z przerażeniem przekonał 8ię,^B 
że biedak wyzionął ducha. jH

Glen Lyon, Pa.—N:> konkusiede-jB 
mokratycznym noraiti ‘H ani z<iKtali(^| 
Matulewicz—na ekwajera, J- d o l e c i  
ki—na dyrektora szko mgo, J. F o r f l  
gacz—na superwizora, W. KogahB 
—na klerka, F. Str/.a ka—na 
szego koustabla, A ' 'Łapiński— 
kasjera, F. Świdrowiu.:—na asesora®
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