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Wiadomości zaoraniczne
Spokój w M edyolanie.

Około lOOO osób miało stracić 
życie.

Przywołano wiele wojska, aby li
t r  zy mać w mieście porządek.
Z Paryża donoszą, że we 

Włoszech w bardzo krótkim 
czasie wybuchnie najstraszniej
sza rewolucya, która spowo
duje bezwarunkowo upadek 
króla Humberta. Naród wło
ski z natury porywczego uspo
sobienia, doprowadzony do 
rozparzy niaciostatkiem ciile- 
ba, rzuca się na wszystko, i 
wszystko marnuje. Z każde
go zakątka odzywają się. wy
krzykniki “niech żyje wolna 
Italia śmierć królowi.’

Wiedeński korespondent 
donosi, że w Milanie przy- 
aresztow.ano przeszło 1000 o
sób, 600 zabito i około ‘2000 
raniono. W jednym miejscu 
(przy stacyi Yicina) padło na
raz 20 studentów uniwcrsytec- 
ckich. Reszta studentów pod
łożyła ogień pod wagon) ko
lejowe i stacye. Przybiegła 
straż ogniowa zaczęła pożar 
przytłumiać, w tern rozległ się 
huk wystrzałów i kilkunasku 
strażników padło na miejscu. 
Wojsko myśląc, że to byli 
rewolucyoniści, dało ognia, 
gubernator Milami wydał o
dezwę do ludzi, lecz na nie
szczęście, żadna drukarnia nie 
przyjęła jej do druku, i żoł
nierze zmuszeni byli ogłosić 
ją wystrzałami z karabinów i 
armat. Z tego wszystkiego 
można przewidzieć, że obecny 
tron włoski jeżeli się utrzyma, 
to tylko za pomocą Austryi i 
to na krótki czas, bo naród 
już do tego stopnia znienawi
dził rządy Humberta i pnęy-< 
jaźń Austryi, że dalej tego 
znosić nie chce. Najnowsze 
telegramy donoszą, że katoli
cki kler podburza naród prze
ciw rządowi. Wiele w tern 
prawdy nie wiemy.

Londyn. — Do “N ew s” do
nosi korespondent z Medyo- 
lanu, we Włoszech, że bitwa 
ludu z wojskieną była bardzo 
zacięta i według dość dobrych 
obliczeń, około 1000 osób mia
ło stracić życie.

Lugano, Szwajcarya.—W e
dług ostatnich wiadomości z 
Medyolanu rozruchy zostały 
przez wojsko zgniecone. Bez
ustannie przybywają do mia
sta świeże wojska. W Trevi- 
so, Weronie Bresscii także za
szły rozruchy.

W niedzielę wieczorem po
nowiły się rozruchy, gdy przy
byli studenci z Pavii, uzbroje
ni w rewolwery. Gdy chcieli 
wnijść do miasta, zatrzymał 
ich oddział wojska a w wyni
kłej walce poległo dwóch stu
dentów. .

W mieście lud broni! się 
zapalczywie. Na niektórych 
ulicach cały bruk porozrywa
no, drzwi porozbijano, tu i 
owdzie pokazały się płomie
nie; w wielu domach są meble 
i sprzęty zupełnie zniszczone.

Trupy poległych składano 
przy bramach, skąd później 
\yozy wojskowe je zabierały. 
Wszystkie szpitale są przepeł
nione i publiczne gmachy za
mienione na szpitale.

W miejscowości Genzino, 
niedaleko od Rzymu, wojska 
dało ognia do ludu, zabijając 
dwie osoby a raniąc wiele. W 
Pointdorra, 13 mil od Pisy, 
tłum udał się przed ratusz, żą- 

. dając chleba i roboty. Gdy 
się nie chciał rozójść, wojsko 
dało ognia, zabijając kilka
naście osób.-

Wybory w e Franeyi.
Paryż. — Z urny wyborczej 

wyszło zwycięsko: 27 monar
chistów, 151 umiarkowanych 
republikanów, 94 radykałów i 
29 socyalistów. Republikanie 
zyskali 8 miejsc. Wieczorem 
wydawano na ul cach okrzyki: 
Niech żyje komuna! Przed lo
kalem wydawnictwa ''gazety 
“ La Librc Parola” urządzono 
antysemicką demonstracyą. 
Jednym z nowowybranych de
putowanych jest hrabia de 
Castellane, ożeniony z panną 
Anną Gould z New Yorku.

Sensacyjne zajście 
W hiszpańskim parlamencie; kar- 

lista Melin wykluczony.
Madryt.— Wczorajsze wie

czorne posiedzenie izby depu
towanych było nadzwyczaj bu
rzliwe i sensacyjne. Deputo
wany Melle, z partyi kari i - 
stów w toku mowy wskazał 
na pewien ustęp w biblii, o
piewający, że nieszczęśliwy 
jest ten naród, którym rządzi 
chłopak, i nadmienił, że ko
biety zawsze były powodem 
wywrócenia tronu.

Prezydent ministrów Saga- 
sta protestował przeciw temu, 
w czem poparła go większość 
izby, Republikanie natomiast 
stanęli po stronie karlistów. 
Przewodniczący wezwał Mellę, 
aby cofnął swe słowo, lecz 
tenże wzbraniał się, oświad- 
czajęc że słowo wyjął z biblii. 
Trzy razy ponowił prezydent 
izby wezwanie a gny Mclla 
nie cofnął słowa, odwołał się 
do ogółu, aby Melle został 
wykluczony; 199 głosowało 
zo wykluczeniem a przeciw 19 
tj. karliścw republikanie. Gdy 
ogłoszono rezultat, karliści i 
republikanie opuścili izbę.

Prezydent izby deputowa
nych powiedział po posiedze
niu, że Mella został tylko z 
jednego posiedzenia wyklu
czony. Zajście to wywołało 
tak w izbie jak w caięm mieś
cie wielką sensacyę.1

Okręt “Oregon”
Przybył iloBaliia w Brazylii.
Bahia, Brazylia.— Amery

kański okręt wojenny Oregon 
przybył tu dziś rano. Ode
brał on już dokładne instru- 
keye z Washingtonu. .

Pow stanie w Mcdyolauio.
Rzym. — Rozkaz ściągnię

cia rezerw wywołał w Medyo- 
lanie rozruchy. Na szturmują
ce na lud wojsko posypały się 
z dachów degły i dachówki. 
Anarchiści podburzyli lud, 
który zebrał się w jednem 
miejscu i ustawi! barykady. 
300 osób jest zabitych a 100 
ranionych. Przez bramy miej
skie wojsko nie wpuszcza ni
kogo, Na ulicach w nocy pa
nuje ciemność, gdyż druty e
lektryczne pozrywano. Pie
chota, konnica i artylerya po
dąża tamtejszemu garnizono
wi na. pomoc.

Spokojni mieszkańcy chro
nią się do Szwajcaryi. Władza 
miejska kazała rozwiązać klu
by republikańskie i socyalis- 
tycznc i utrzymywać fabryki 
w zwykłym ruchu.

Pomimo wysiłków wojska 
lud stawia barykady w róż
nych punktach. Po ulicach 
rozlega się huk armat.

Rzym. — Prezydent mini
strów, di Rudini odebrał wczo
raj popołudniu od generała 
Barsabcccaris, komendanta 
wojsk w Medyolanie telegram 
tej treści, że w mieście panuje 
zupełny spokój, fabryki są 
znów w ruchu a składy po
otwierane.

spę. Wysyłka wojska na Ku
bę ma ^ię zaraz rozpocząć. 
Najnowsze telegramy dono
szą, że Sampson już bombar
duje port San Juan.

Gubernatorem  Kuby 

Ma być mianowany gen. F. Lee.

Washington, D. C. — Gło
szą tu, że generał Fitzhugh 
Lee, były gen. konsul na Ku
bie, będzie pierwszym wojsko
wym gubernatorem Kuby. 
Tymczasem jest on wojsko
wym doradcą ministra wojny 
a po zdobyciu Havany, uda 
się na Kubę i zostanie dykta
torem, dopóki f Kubańczycy 
nie obiorą stałego rządu.

W ypędzanie Hiszpanów

Potrw a około 6 miesięcy.

New York. — Generał Go- 
mez, naczelny dowódzca ku
bańskich powstańców, miał 
powiedzieć kamisarzowi ame
rykańskiemu, ż€ wypędzenie 
1 Iiszpanów z Kuby potrwa o
koło 6 miesięcy. Powiedział 
też, że nie potrzebuje pomocy 
amerykańskich wojsk, bo po
wstańcy sami mogą zbić Hi
szpanów, ale brak im broni i 
anninicyi.

Znów kanonada.
Wilmington, N; C .— Spe- 

cyalny telegram do “Star” 
donosi z Beaufort, N .C .: Ka
pitan Allen ze skunera Alert 
i inni rybacy stąd powiadają, 
że w poniedziałek rano o lOej 
godzinie na w.ysókości przy* 
lądku Lookout słyszeli silną 
kajnonadę. Bardzo dobrze 
mogli naliczyć 47 strzałów ar
matnich.

Przedwczesna radość.
Mobile, Ala. — Wybitny 

Kubańczyk tutejszy, G. Car- 
de|hos odebrał z Havany list 
datowany 26 kwietnia a dono
szący między innemi: “Hisz
panie obchodzą tu zdobycie 
czlerech amerykańskich por
tów. Mobile, Boston, Char
leston i Pensacola. Blanco dał 
oficerom wielki bankiet. Mia
sto jest pięknie udekorowane 
i odbywają się parady.

Do New Orleans

Wyjeżdżają illinoiscy ochotnicy.
Springfield, 111. — Guber

nator Tanner odebrał od mi
nistra wojny rozkaz, aby naj
później w czwartek w połud
nie wysłał do New Orleans 
dwa pułki piechoty, jeden 
puik konnicy i jedną bateryę 
artyleryi. Gubernator już za
mówił specyalne pociągi kolei 
Illinois Central do transportu 
wojska.

Jubileusze.
W roku bieżącym król duński i 

wielki książę wejmarski ukonszą 
ośiadziesiąly rok życia, król Albert 
saski siedmdziesiąty, cerarz austya- 
cki obchodzić będzie 50 letni jubi
leusz rządów, młodziutka zaś kró
lowa Wilhelmina holenderska doj
dź1 c do pełnoletności. Wszystkie 
te jubieuszo obchodzone będą z 
widką uroczystością. Do niektó
rych już rozpoczęto przygotowania. 
Najuroczystszym ma być jubileusz 
w Austryi.

__Jakże znalazła co, żona w os
tatnim zeszycie “Nowych Mód”?

_  Nic wiem jeszcze, ale już zem- 
plała. i

Pobożne życzenie.
Żona: No dzięki Bogu, już jestem

 ̂ Mąż (z westchnieniem): Mój Bo
żej żebym ja to mógł być gotów z
zjedzeniem tego!

Zwołuje do Spriiigficldn.
Gubernator' Tanner na 

Czwartek zwołuje konferencyą 
do Springfildu, celem zało;:e- 
nia organizacyi “ State S ?I- 
diers Aid Society”. Organiza- 
cyi tej celem będzie wspórna- i 
gać żołnierzy do milicyi nale
żących, gdziekolwiek znajco- ; 
wać się będą, i opiekować się 
ich rodzinami w czasie ich n e- 
obecnośei, jeśliby zaszła .tego 
potrzeba. Oczywiście, wcale 
przytem zważać się nie będzie 
na różnice zapatrywań poliuy- 
eznych lub religijnych i zazna
cza się wyraźnie, że członko
wie organizacyi nie pełnią u
czynków miłosierdzia, tylko 
wypełniają obywatelski obo
wiązek.

Admirał Scliley

Ma bombardować lłavauę 

New York. — Washintoń- 
ski korespondent donosi ido 
“ Herald”, że latająca eskadra 
pod komendą admirała Schley 
ma bombardować Havan<; i 
już dostała rozkaz, aby się u
dała na południe. ,

Dalej donosi “ Herald", że 
admirał Sampson ma atako
wać Porto Rico, poczem ame
rykańskie wojska J g j j g g  gfe

W ielki pożar.

Nawiedzi! miasto Dulutli 5(1 do
mów spłonęło.

Duluth, Minn. — Pięćdzie
siąt domów na Minnesotai
Point. powyżej kanału spa iło 
się wczoraj po południu. O
gień rozszerzył się z taką szyb
kością, że w kilkanaście minut 
po spostrzeżeniu go, już ogjar- 
nąl cały szereg domów a jw 
godzinę potem około 2.000 o
sób było bez dachu. Og eń 
zniszczył dwanaście domów 
przy Lower Lakę avenue, a 
potem rozszerzył się aż do je
ziora.

Spalona dzielnica była ,.za
mieszkana przez najuboższą 
część ludności; w wielu do
mach mieszkało po kilka ro- 
rodzin. Szkodę liczą na $10 3,
000, Wiele osób zaledwie 
zdołało ujść z życiem; zdaje 
się, że nikt nie zginął.

B iałe czapki.
Webster City. — FariYer 

Franciszek Bałucki został, 
przez “białe czapki” wywle
czony z łóżka, przywiązany do 
drzewa i niemiłosiernie obity. 
Zmuszono go do wyjazdu 
wraz z całą rodziną.

Wiadomości krajowe.
H iszpański szpieg

i

Został aresztowany w W ashing
tonie.

Washington, D. C.— Are
sztowano tutaj hiszpańskiego 
szpiega i zamknięto w arsena
le rządowym. Władze wzbra
niają się podać jakiebądź s::cze 
góły i nawet jego nazwiska 
nie chcą wymienić. Głoszono, 
że szpieg ma być Amerykani
nem i niedawno temu służył 
jako ochotnik na pewnym o
kręcie amerykańskiej floty. 
Władze posiadają podobno 
bardzo dobre dowody, iż i:re- 
sztowany był szpiekiem i zna
leziono nawet przy nim obcią
żające listy.

Później dowiedziano się, że 
więzień nazywa się Henry 
Rawligs ma 33 lat, rodzi! się 
w Anglii i służył na krzyżo- 
wniku “ Chicago”. Najnowsze 
wiadomości donoszą, że szpieg 
powiesił się w więzieniu.

- Wiadomości Miejskie.1 --- . . .
- — Nareszcie doczekaliśmy się
• ciepła.

— Zapewniają nas, że skoro woj
na z Hiszpanią się ukończy, przyj
dą złote czasy.

— Prawdopodobnem jest, że fab 
ryki stali i żelaza będą miały roboty 
poddostatkiem, gdyż cały świat 
musi przyznać, że amerykańskie o— 
kręty wojenne (stalowe) i armaty 
są, jak pokazało się pod Manilą, 
doskonałemi. Kule hiszpańskie od
bijały się o nie, jak groch o ścianę.

— Chcesz się prawdy dowiedzieć, 
czytaj “Telegraf”.

— Dowiadujemy się, że w tych
dniach, w Hali Pułaskiego odbędzie 
się posiedzenie demokratyczne pol
skie. Starzy członkowie dawnej 
organizacyi demokratycznej po 
wspólnem porozumieniu się, posta
nowili organizacyę powołać znów do 
życia. Idea bardzo dobra — i ze 
wszech miar zasługująca na ogólne 
poparcie. Polaoy jak się zdaje, na
reszcie przyszli do przekonania, że < 
aby stanąć na równy stopień z inny- ] 
mi narodowościami, trzeba konie- ] 
cznie łączyć się w kluby polityczne, ; 
i to kluby takie, które zapewniają i, 
im wolność obywatelską.— Brawo 
wiara!! ■

M orderstwo bez powodu.
Wczoraj aresztowano niejakiego 

Henryka Autchschbach, zam. pn.
* 128 Larrabec Bt., który w sobotę 

wieczorem bez powodu widocznego
- nożem pokaleczył ciężko, a może
* śmiertelnie, Owena Leydena i jego 

kuzyna Williama Fodey. Layden i ,
j Fodey, w Sobotę byli w piwiarni j
T M. Freuda, pn. 25? Orleans Ave. ^
t i tam przedstawiono im Autschba-
. cha. Pili razem i rozeszli się w 

• . • c . c, najlepszej zgodzie. O północy obaj
kuzyni jeszcze raz chcieli wstąpić £ 
do tejże piwiarni. II wejścia spot
kali Autschba«ha, który nie mówiąc  ̂
słowa, rzucił się na nich i pokale
czył ich ciężko nożem. Obydwu za
wieziono do szpitala' poliklinj^zne- 8: 
go i do dzisiaj rana nie odzyskali c 
przytomności. Autschbach twierdzi, j1 
że obrabowali go oni i zabrali mu n 
$3. Liczy on 34 lat, zatrudniony jest r' 
w fabryoebicyklów i jest żonaty. P

---------------  r<
Bankructwo spekulanta. E 
Robert Lindbom, wybitny czło- u  

nek giełdy i wielki spekulant, zban- E 
krutował z powoflu, iż cena pszeni- 8' 
cy poa-ła tak prędko w górę. Zaraz 
po zomknięciu wczorajszej giełdy p; 
przekazał swój majątek firmie Ro- g< 
yal Trust Co., podając aktywa ita <j; 
$100.000 a długi na $125,000.

Kosztowny telegram .
Jak kosztowne bywają czasami 

telegramy wielkish dzienników a
merykańskich, świeży na to mamy 
dowód. “The Chicago Record” po
dał oryginalny własny swój tele
gram z Hong Kong w Chinach o 
szczegółach bitwy pod Manilą. 0- 
pis tej bitwy zajął blizko 5 szpalt. 
Inne gazety chicagoskie, zazdrosne 
o to, wyraziły przypuszczenie, że 
musiał to być telegram zawierający 
około 500 słów tylko, i rozciągnię
to go na jakich 6000 słów. “Re
cord” twierdzi, żo w telegra
mach było 2886 słów, a że zdania 
były oczywiście, jak zwykle w te
legramach skrócone, przeto z nich 
do drnku przygotowano około 600 
słów. Przy tem podaje podobiznę 
rachunku za ten telegram podanego 
przez kompanię telegraficzną. We
dle tego rachunku, telegram z Hong 
Kong wysłany dnia 7 go Maja do 
“ Recordu”, zawierał 579 słów i 
kosztował $401.88, a dnia 8go Ma; 
ja zawierał ‘2316 słów i kosztował 
$1.357.32. Cały przeto telegram za
wierał 2886 słów i kosztował $ 1759.
20!

— W poniedziałek w szpitalu św. 
Elżbiety, umarła p. Marya Roża- 
kowska. Śp. Marya chcąc napełnić 
pieó gazoliną, zapomniała zakręcić 
rączkę ezerwoarową wskutek czego 
nastąpiła explozya i nieszczęśliwą 
tak poparzyło, że w kilka godzin 
oddała Bogu ducha.

Na czasie będzie przypomnieć 
zacnym czytelniczkom, że gdy pie
ce gazolinowe napełnia się gazoliną 
trzeba ogień bezwarunkowo wyga
sić. Zeszłego lata kilkanaście po
dobnych nieszczęść zdarzyło się w 
naszem mieście, w tym roku mamy 
już znów kilka, a więc ostrożnie z 
gazoliną!

— Pp. Drzycimski i Zacharewicz 
799 So. Ashland ave., ubezpieczają 
od ognia domy, meble itd. Odscłają 
pieniądze do starego kraju, ściągają 
spadkobierstwa i wyrabiają wszel
kie inne dokumenty, wchodzące w 
zakres agentów i notaryuszy publi
cznych.— Popierajcie swoich.

Śm iertelność w m ieście.
W ubiegłym tygodniu umarło 521 

osób, podczas gdy w poprzedzają
cym umarło 493, a w odpowiednim 
tygodniu zeszłega roku, 424. Woda 
ciągle jeszcze jest niezdrową,’ cho
ciaż podobno lepszą, niż była nie
dawno. Osób płci mężkiej umarło 
296, a płci żeńskiej 225. Dzieci li
czących raniej niż rok wieku umar
ło 98, dzieci we wieku 1—5 lat, 68. 
a osób liczących przeszło 60 lat, 
92. Na zapalenie płuc umarło 75 o
sób. Samobójstw było 6, a innych 
gwałtownych wypadków śmierci 20.

Urodziło się zaś w zeszłym tygo
dniu 465 dzieci, a mianowicie 235 
chłopców, a 230 dziewcząt. Rzadko 
to bardzo się zdarza, by więcej o
sób umierało, niż dzieci się rodziło.

Soranton, Pa. — Niedawno temń 
wyjechało czterech polaków do 
Klondike, krainy złota. Między ni
mi znajdował się także Wacław 
Sznyter. Złożyli oni na podróż każ
dy po 500 dolarów. W zeszłym ty-> 
godniu przyszedł list od W. Sznyte- 
ra, w którym przedstawia krainę 
złota'jako krainę zasianą szkieleta
mi i czaskami ludzkiemi, gdzie głód 
nędza i mróz straszny pomór spro
wadzają na biedne ofiary żądzy zło
ta, i twierdzi, żc chciałby jak naj- 
przędzej przedostać się napowrót do 
krainy węgla, ale niestety nie ma 
za c0 — w krainie złota nic ma na
wet srebrą.

Hurley, Wis. Hipolit. Pawlicki, 
wybrany został marszałkiem pólicyi 
w tym mieście. .

Bulwar Dewey.
Komisya parków dzielnicy zacho

dniej w Chicago, jest pierwszą wła- ’ 
dzą munioypalną w Stanach Zjedno- '■ 
czonych, która uwieczniła nazwisko ' 
Deweya, zwycięzcy z pod Manili. 
Na wniosek komisarza Pawlicka ( 
bulwar zwany South West Boule- 
yard nazywać się będzie na przy
szłość Dewey Boulevard. Oczywi
ście wniosek przyjęto z zapałem 
jednogłośnie. i

Dewey Boulevard ciągDie się od 
W. 19tej ulicy koło parku Douglas, 
do W. 24tej ulicy, potem na wschód 
do California ave, na południe do 
31 ulicy i na wschód do S. Western 
ave. O tem zdarzeniu uwiadomiony 
zostanie admirał Dewey w telegra
mie gratulacyjnym.
. — Skład pana W. Kolaczyka 

znajduje się przy Blue Island ave., 
no. 572—578. Pan Kołaczek jest 
człowiekiem bardzo zacnym, uprzej
mym i sprawiedliwym. W składzie 
pana Kołaczka możecie się ubrać od 
nóg do głowy za bardzo małą cenę. 
Pan Kołaczek sprzedaje taniej na
wet niż w mieście. Na usługi dla 
polskiej publiczności pan Kołaczek 
utrzymuje 3 polskich expedyentów. 
Pan Kołaczek utrzymuje najmod
niejszy towar. Miarę i trwałość pan 
Kołaczek gwarantuję. Wziąwszy to 
wszystko pod rozwagę, pan Koła
czek w zupełności zasługuje na o- 

^.góln^.Boparcic. Kupujcie więc

Clevelaud O.—Marcin Jacbolski, 
robotnik, powiesił się w domu pn.
27 Osruond ul., w którym się stoło
wał. Rok temu będzie, jak Jacbol- 
ski otrzymał podczas pracy w jednej 
z fabryk silne uderzenie, co uczyni
ło go kaleką na całe życie. Nie ma
jąc więc żadnych środków do życia,- '• 
postanowił się powiesić. Miał on " 
lat 45 i pozostawił żonę z pięcior. 
giem dzieci w Europie.

— Wiktor Jarmiak, zatrudniony 
w fabryce “ Norton Tool Co.”, pod- v 
czas pracy został zabity przez ka
wał żelaza, który uderzył go w gło
wę odrywając się od koła maszyny, 
przy której pracował. Był on żo
naty i pozostawił w Europie żonę i 
dzieci. Zam. pn. 48 McGce ul.

Blossburg, Pa. — W parafii na
szej przed dwoma tygodniami OO. 
Jezuici mieli przez kilka dni misyą 
św. Tłumy ludu gromadziły się na 
kazania i nauki .misyjne, przystę
pując do sakramentu pokuty. Na
wet z dalszych okolic przybywali 
ludzie, aby usłyszeć słowo Boże z 
ust wytrawnych kaznodziei. Misya " 
u nas przyniosła wielkie korzyści 
moralne.

Glen Lyon, Pa.— W zeszłym ty
godniu w Piątek i Sobotę w parafii 
naszej uajprzewielebniejszy ks. bi
skup Hoban, udzielił wiernym sa
kramentu bierzmowania. Wielebni * 
polscy księża z Nanticoke, Wilkes- 
barre, Scranton, Priceburg, Duryea 
i Plymouth, oraz ks. Balcewioz re
ktor litewskiej par. w Wilkes 
Barre, Pa. słuchali spowiedzi św. 
Najprzew. ks. biskup Hoban, miał 
w kościele piękną przemowę w ję
zyku angielskim, która zbudowała 
wiernych.

W South Bend, lud.,- Piotr Ka
czorowski, dem., został obrany rad
nym miasta w szóstej wardzie więk
szością 107 głosów.

W Baltimore, Md. W. Szwień' 
ski, który w ubiegłą sobotę spadł z 
3go piętra domu roboczego na far
mie i odniósł ciężkie uszkodzenia 
na ciele, zmarł w szpitalu św. Józe
fa i został pochowany na cmentarzu 
Matki Boskiej Różańcowej.

0 Polacy w f l n i e r p .
. Stevens Point, Wis. — “ W nie
dzielę, 24 Kwietnia r. b. na Junc- 
tion City ks. biskup Schwebach do
pełnił ceremonii poświęcenia koś

. cioła św. Michała i nowych ołtarzy. 

. W tymże dniu, i w tymże kościele 
ks. biskup udzielił Sakramentu 
bierzmowania 90 osobom. Przy ce
remonii poświęcenia było obecnych 
ośmiu księży oprócz miejscowego 
proboszcza ks. Millera, Dnia 27 
Kwietnia ks. biskup Schwebach 
wybierzmował 56 osób w polskim 
kościele Różańca św. na Siegel”.

W Stevens Point, Wis. — W ze
szłą niedzielę zaczęto zapisywać o
chotników do wojska. Zapisało się 
już przeszło 85 młodych ludzi. Po. 
między innemi znajduje się i kilkn 
rodaków naszych, nazwiska których 
podajemy poniżej: Tomasz Gąsio- 
rowski, Michał Gąsiorowski, Józef 
Dobrzyński. Piotr Szafrański, Jó
zef Maciejewski i Marcin Molski. 
Listę ochotników odesłano już do 
gubernatora.

Winona, Minn. — Polska kom
pania milicyi Stanu Minnesota, o
gółem 100 dzielnych i silnych mło
dzieńców wyruszyło zeszłego tygo
dnia na rozkaz gubernatora w pole, 
\y  dniu wyjazdu tamtejsze milio
nerki urządziły na cześć ochotni
ków wielki bankiet, na którym sa
me obsługiwały.

Nieszczęście czy sam obój
stwo?

Dziś rano po godz. 2 pewien gość 
w hotelu Great Northern spadł czy 
rzucił się z okna 15 piętra do ro
tundy i oczywiście zabił się na 
miejscu. Tak straszliwie był poka
leczony, żc rysów twarzy nie można 
było rozróżnić: musiano iść do po
koju, aby przekonać się, którego z 
gości spotkało to nieszczęście. O- 
lcazało się wreszcie, że był to Ro
bert Russell z Omaha, agent firmy 
Cudahy Packing Co. Zdaje się, że 
stał się ofiarą nieszczęśliwego wy
padku, bo nikt nie umie znaleźć po
woda do samobójstwa. Wczoraj 
wieczorem w ogrodzie palmowym 
bawił się wesoło w gronie przyja
ciół, o godz. 11 poszedł z bratem i 
kilku innymi na kolacyą, o 1:30 z 
bratem poszedł do swego pokoju. 
Brat jego zaraz się położył i usnął. 
Znaleziono w tym pokoju okno ot
warte i krzesło przy oknie. — Okno 
jest niskie i łatwo stracić równowa
gę, gdy kto oprze się na niem.

Strajk.
Około 300 robotników pracują

cych w fabryce “Illinois Can Co.” 
pn. 60 Superior str., wczoraj rano 
zastrajkowało. Powiadają, że za
rabiają po 5—7 dolarów na tydzień, 
pracując 11 godzin dziennie. Żąda
ją 10 godzinnej pracy dziennej i 
wynagrodzenia po. $1.25 do $1.50 
dziennie. Nie należą do żadnej unii. 
Na wieść o strajku zgłaszało się 
mnóstwo szukających zatrudnienia; 
strajkierzy starali się odwieść ich 
od tego, a gdy to nie pomogło, ob
rzucali ich kamieniami.


