
Wiadomości zaoraniczne
l>on Karlów

Wyjechał ■/. I5vuks«li podobno mul 
■ granicę.

V Bruksela, Belgia. — Don 
Karlos, pretendent do tronu 
hiszpańskiego, wyjechał z żo
ną i świtą do Genewy, w 
Szwajcaryi. Panuje tu jednak 
przekonanie, że zwrócił on się 
do franeuzko-hiszpańskiej gra
nicy, aby tam czekać na wy
buch rewolucyi Karlistów. 
Wybitni Karliści już wyjecha
li nad granicę.

Nowy geuerał-gu bernator  
Kanady.

Londyn. — Książe Minto 
został mianowany generał gu
bernatorem Kanady, w miej

. sce księcia Aberdeen.
Książe John Elliot Minto 

urodzone w r. 1845, był ofice
rem w Scotts Fusileer Guards, 

(. ' odbył jako ochotnik kompanię 
" v w Kcripcie i był komendantem 

ochotników południowej Szkó- 
cyi. W  r. 1870 wystąpił w ar
mii. Należy do liberalnej par-
tyi- .

Złożyło broń.

Guanfanamo. —- 7,000 woj
ska hiszpańskiego złożyło tu
taj broń. Ilość żołnierzy, któ
rzy poddali się w niedzielę w 
Palma Sariano, San Louis i 
Sanga, wynosi 2,850. Posła
no im żywność. W Baracoa 
znajduje się dotychczas pod 
Bronią 2,000 a w Sagua 1,000 
Hiszpanów, nie objętych ak
tem kapitulacyi. Garcia cof
nął się do Jiguani, nie natra
fiwszy po drodze na opór Hi
szpanów. Miasto Guantanamo 
poddało się pułkownikowi Ez- 
ra P. Evers, który zastępuje 
generała Shaftera. Polityczni 
przestępcy, trzymani przez 
Hiszpanów w więzieniu, zo
stali wypuszczeni na wolność.

Stawieni przed sąd.
Havre. — Gdy okręt La 

Bretagne przybył do tutejsze
go portu, stawiono 10 austry- 
ackich marynarzy z zatopione
go okrętu L a. Bourbougne 
przed komisyą śledczą, aby 
zbadać, o ile popełnili okru
cieństwa podczas katastrofy. 
Sześciu z nich odesłano do 
więzienia, aby im wytoczyć 
proces a innych uwolniono.

Papież, grozi.

Wiedeń. —  Według tele
gramu z Rzymu, Watykan 
wezwał papieskiego nuncyu- 
sza w Madrycie, aby pod su
rową karą zakazałhiszpańskjm. 
księżom brać udział w karli- 
stycznym lub rewolucyjnym 
ruchu.

/  Porto  Rico.

Port Guanica, 25. lipca. — 
Hkspedycya pod komendą ge
nerała Miles, wyjechawszy 
we czwartek 21. lipca z Gua- 
tanamo, wylądowała tu dziś 
po krótkiej potyczce 80 ludzi 
z kanonierki Gloucester, z 
małym oddziałem Hiszpanów. 
Czterech Hiszpanów poległo; 
Amerykanie nie mają żadnej 
straty. W ojska zostały zaraz 
wysunięte, aby zająć kolej 
prowadzącą do Ponce, Z Po
lice idzie dobra bita droga do 

_ San Juan, odległego o 85 mil 
* na północ. Podróż z Guan

tanamo odbyła się bez żadne, 
go wypadku. General Miles 
zmienił w drodze plan lądo 
wania i zwrócono okręty do 
Guanica. -<

. ■ .> ' - . ■ ■

Dziś rychło rano k.anonier- 
k;i Gloucester wjechała do 
porlu na zwiady. Guaiuca 
jest małą miejscowością, oto
czoną polami, po za którenn 
wznoszą się wysokie góry.

Hiszpanie nie spostrzegli 
Amerykanów i dowiedzieli się
0 nich dopiero, gdy armata 
na Gloucester się odezwała. 
Następnie kanonierka spuści
ła parowczyk i 80 ludzi pod 
komendą porucznika lluse na
szyło do lądu. Hiszpanie nie 
atakowali ich, dopiero gdy 
wylądowali odezwały się ich 
karabiny z blokhauzu. W tej 
chwili armaty z Gloucester 
obsypały góry po obu stro
nach portu granatami. Tym -i 
czasem zbliżał się też mały 
oddział hiszpańskiej konnicy. 
Ilou/e ustawił armatkę i sy
gnalizował o posiłki. Armat
ka jednak wstrzymała atak hi
szpanów a teraz posypały się 
też granaty na miejscowość, z 
której Hiszpanie uciekali w 
góry. O godz. 9:45 nic było 
już ani jednego Hiszpana z 
wyjątkiem 4 zabitych.

Tymczasem z okrętów po- 
spuszczano wszystkie łodzie i 
rozpoczęło się lądowanie woj
ska. Około południa generał 
Miles także udał sie na ląd.

Madryt. — Donoszą tu iż 
we wtorek posunęły się woj
ska amerykańskie naprzód w 
kierunku Yauco. na Borto 
Rico i walczyły przez cały 
dzień. 700 Hiszpanów woj
ska regularnego i ochotników 
stawiło im czoło i wywiązała 
się bitwa, która trwała przez 
całą noc. Ze wschodem słoń
ca Amerykanie cofnęli się na 
brzesr morza.O

Kapitulneya Manili.
Madryt. — Nadeszły tu in- 

fonnacye, że gen. kapitan A- 
ugusti. oddał miasto Manilę 
Amerykanom pod komendą 
admirała Dewey i generałów 
Anderson i Greene.

Rząd mniema, że miasto 
Manila zostało przez amery
kańskie wojenne okręty zbom 
bardowanc. a równocześnie 
zaatakowane przez 12,000 a
m ery k ań sk ich  żołnierzy i 20, 
00U powstańców.

Generał Augusti ma tylko 
10,000 żołnierzy, marynarzy
1 majtków. Zbrakło mu bez- 
wątpienia żywności, anuinicyi 
i wody i zdecydował się pod
dać się Amerykanom.

Bism ark cliory.

Berlin. — Zamek LTiedrich- 
srnh. siedziba starego Bisma- 
rka, jest lak otoczony sługa
mi, że nikt nie może. się tam 
bez pozwolenia zarządcy do
stać. Bismark traci siły, ale 
ponieważ główne organa jego 
są jeszcze zdrowe i nie źle 
funkeyonują, więc może jesz
cze uiejakiś czas żyć, jeżeli 
nagła słabość serca nie zakoń
czy jego żywota. Otwarta ra
na w nodze niepokoi lekarzy i 
staremu tak dokucza że nie 
może spać. wskutek czego 
bardzo prędko słabnie.

Raport sanitarny.

“ Santiago, 26. lipca. Do 
generalnego adjutanta we Wa 
shingtonie. Przysyłam wykaz 
sanitarny do 25 lipca: Cho
rych na febrę jest ogółem 2, 
888; noufych zapadnięć było 
wczoraj 495, wyzdrowiało 412 
Szeregowiec W. Marrs z kom 
panii E. 83. michigańskiego 
pułku umarł na żółtą febrę.

S H Ą F T E R ".
■ ■ . .  ■: - r.T - ■ ' .

;  Wiadomości krajowe.
a I3.vplo7.ya w Mori netto.

MarincUe, W is.— Silna ex- 
11 plozya nastąpiła w sobotę ra
. no o le j godzinie w domu Kd.

Browna przy Marinettc Ave. 
 ̂ a zaraz potem ukazały się plo- 

a mienie i cały dom został zni
szczony. Szkoda wynosi $1,

1 600. Zdaje się, że wybuch 
 ̂ spowodowały gazy w sklepie.

1 Na szczęście nikogo nie było
e płonni, bo Brownowie znajdu-
- ja sie w Lakesidc/ 
h ‘ " ______
“j Liiiuokalani p rotestu je .
r ----------
_ Zamierza wydać manifest do Indii 

hawajskiego.

y San Francisco, Cal.— Bliżsi 
. przyjaciele e.\królowej hawaj- 
. skiej Liiiuokalani donoszą, że 
. Liii udawszy się do Honolulu, 

stolicy wysp hawajskich wyda 
manifest do ludu, w którym 

‘ zaprotestuje przeciw anekto
waniu wysp przez Stany Zje-, 
dnoczone i zażąda zwrotu po

, siadłości, które jej obecny 
rząd' hawajski skonfiskował a
z których dochód wynosi lirze)- J J . 1

• szło $106.000. Dalej zażąda
• zwrotu $400.000, które rząd 
' I zatrzymał z drzierżawy jej po

siadłości.
Liii najęła już kilku dob- 

z rych amerykańskich adwoka- 
I' tów. aby wytoczyć Stanom
v Zjedn. proces, 
o

' Jeden zabity, pięciu ran -  
nycli.

Cleyeland, O .— Gdy robo- 
a tnicy pracowali w niedzielę w 
7 kanale odpływowym w pobli

żu Edgewater, usunęły sięc 
a podpory i ziemia zasypała sze-̂  

ściu. Adam Hausmam, 6(5 lat, 
został zabity; uszkodzenia po

dnieśli. I liom. Hauser, 46 lat, 
Frank Sprungel, 85 lat, B. 
Froliall, 81 lat, Franciszek* 

if Rubiiiski, 82 lata i Franciszek
a Soczyński, 80 lat. 
v

Wielki pożar.
0
_ Bittsburg, Ba.— Szopy wo
n zowc firmy Consolidated Trac- 
e tion Co. ||rz.y Frapkstown i 
. Pennsylyaiiia ave. zgorzały w 
, niedzielę rychło ramio. Szko

da wynosząca ś 175,000 jest u- 
0 bezpicczenicm pokryta. Ogień, 
y wybuchł we warsztacie malar- 
. skini i rozszerzy! się tak pręd^ 
•i ko. że z 50 wozów zdołano 
_ tylko 14 wyratować.

Maju wydobyć* hiszpański o
k ręt.

New York.— Porucznik R. 
P. 1 lobson otrzymał roz.kaz 
wydobycia z. wody hiszpań- 

n skiego okrętu wojennego 
“ Cristobal Colon". Borozu- 

e miał się z firmą Merrit i Cliap-* 
Q mail, która przystąpi niezwło- 

cznic do dzieła. Okręt zosta
nie wydobyty nad powierz-

• chnię wody za pomocą ponto
nów i osadzony na miałkiem 
miejscu, na którem będzie

j można poddać go reperacyi.

Armia Sliaftera
o _____t_

Ulu jeszcze pozostać poił Santiago.

Washington, D. C.— Obie
gają rozmaite pogłoski co do. 

o armii generała Shafteia, ale 
a ministerstwo wojny nie po- 
z wzięło jeszcze żadnej stanow
i- czej uchwały w tej sprawie. 
:, Dość silny oddział wojskamu- 
o si pozostać w Santiago, aby
2 utrzymać porządek i w razie 
n niespodzianego ataku, stawić 
o opór. Dopóki żółta febra gra

suje w armii, wojsko ma po
zostać pod Santiago.

. -  ■ - •
. - -

■^Ministerstwo ńrojny wysyła 
inni i Shaftera najlepsze pro
wianty, aby utrzymać żołnie
rzy w dobrym stanie.-Lek-trze

J  l  . . .
badaj;: dokładnie rozwijanie 
;ie żółtej febry, Wy mogli dać 
'z.ądotri rady, w; jaki sposób 
nożna najłatwiej utrzymać żoł- 
lierzy przy zdrowiu a chorym 
urz) w ó c ić  zdrowie.

Bo wysłaniu Hiszpanów z 
Santiago do Hiszpanii ma tam 
ijozostnć mały oddział wojska.

■Trenton, N. Jj.|— Generalny 
idjuta it Corbin, jźarządca ko- 
ei Beims) lvanią,| j .  B. llutch- 
nson i inni urzędnicy kolejo- 
ve oglądali wćzpraj okolicę 
lód I-lorrisvillęj Pa., gdzie 
na być założony jobóz dla ar
mii ge terała Shaftera, skoro 
/.ostań e sprowadzona z |iod 
Santiago. Corbip już drugi 
raz z.w edz.il to misjce i zdaje 
$ie; że je zadzicr-ż lwi.
i -  ̂ .

Ft>brn i»o<l Santiago. 

JliMienń Sliattcr nadesłał raport.
Washington, D. C. — M i- 

listerstwo wojny, odebrało w 
jiedz.iclę wieczorem o Dej go- 
łzinie następujący* telegram:

“ Santiago, 25 .Ępca. Dnia 
>4 b. n . było około 500 no- 
vych zapailnieć n;i febrę.' 450 
lołpicizy wyzdrowiało. Syltia- 
:ya cokolwiek polepszyła się. 
eden wypadek śmierci: sie- 
zant Larnen z szwadronu C.
! pułk.i konnicy umarł na żół- 
a febre. { .

S/tafhr, geijerał-major.

»iwna wojna w ^łBiwaukee.
______. *V*-

Niczaieżiu saliii>iŃef5>sprowaify.% 
piwo z iuiiegodańsista. .

Milwaukee, Wis. — W po- 
itedzisłek popołudniu odbyło 
je  znów posiedzenie niezale- 
nych salunistów, lecz. nie mo
na sic dowiedzieć nad ozem 
lebatuwano i co uchwalono, 
jo żaden członek nie chce o 
em mówić. Słychać, że kilka 
jrownrów z Indiany i z Ohio 
lades! tło ofert)' na dostawia
ne piwa po dawniejszej cenie.

T\snr/ Wilhelm-

*i'/..vslal telegram <!o prezyileiila 
MeKinleya.

Według specjalnego tele
gramu z Washingtonu do “ In 
:er Ocean”, cesarz Wilhelm 
Ldesliil telegram do prezy- 
lenta. McKinleya. Treść le- 
jegramu nie jest jeszcze zna
ni. Telegram, przysłany na 
ece niemieckiego ambasado- 
a v. llolleben ma być dość 
kiźny a zdaje się, że na nim 
ió nie skończy. Słychać, że 
reść telegrlunu zadowoliła 
jrezydenta i jogo doradzców.

Głoszą w Washingtonie, że 
v osta:nich dniach odbyły się 
raźne dyplomatyczne narady 
rzglcdem zamierzanego wy- 
azdu Watsona do Hiszpanii.

Dziecko pożarte.

Spring Yaley, Wis. Bcw- 
la kobieta udawszy się z in- 
lemi i a zbieranie jagód pod 
?Jum City, zostawiła dziecko 
v woz ku pod drzewem. Gdy 
io niejakim czasie wróciła, 
Iziecka już nie było, ale przy 
voziku leżały podarte i po
krwawione suknie dziecka i 
liektórc obgryzione kości. 
i3ez wątpienia dziecko wypa- 
łło z tvozika f zostało przez 
wilki pożarte. .

Cnawca.
—  Jak można poznać prawdziwe 

perły? .
_1 Nanosi się do lombardu, a gdy 

je przyjmą, uBpewuie. są prawdzi
we. .
. : . • •• ,• ••••
. •• . - I . - .

Wiadomości Miejskie.
1’rz.ęjecliaiiy.

Aleks. Bielraszewicz, liczą
cy lat 27, a pełniący służbę 
woźnicy u “ McCormick Rea- 
per Works", w poniedziałek 
po południu o godz. 3-ej na 
gruntach należących do “ Chi
cago Mełleable Iron W orks” 
na rogu Blue Island ave. i 
Western ave. spadł z woza, 
którego przednie kola prze
jechały. Zawieziono go do 
szpitala powiatowego; sądzą 
co pokaleczony jest niebezpie
cznie. ale może wyzdrowieje.

Podróż za darmo.
Jak zeszłego roku, tak i w 

•oku bieżącym wybuchła u'oj- 
ia pomiędzy konkurującymi 
Parostatków/ kursujących po- 
niedzy Yan Buren st. a Man
hattan Beach, Na parostat
kach Chief Justice White i 
Dyeloiie zupełnie za darmo 
nożna sie przejechać do Man- 
lattan Beach, a na parostat
kach Ivanhoe i Gordon kosz- 
:uje przejechanie się tam i na- 
juwrót tylko jednego centa. 
Cąpewne długo ta “ wesoła 
rojna" trwać nie będzie.

Poczta do Santiago.

W poniedziałek z głównego 
i rzędu pocztowego nadesłano 
u przepisy pocztowa tyczące 
;ię przesyłania listów i pakie- 
ów, jakoteż przekazów pie- 
liężnych do prowincyi San- 
iago de Cuba, stojącej obec- 
lie pod opieką Stanów Zjedn. 
-'rzesyłanie. listów' kosztuje 5 
:entów za ąpół uncyi^Jcarty 
joćztow'e kosztują 2 centy, a 
jodwójne 4 centy; przesyłki 2 
,3 klasy po 1 cencie za 2 un- 
:ye; 4 klasy po cencie za un- 
:yę. Regestfowanie kosztuje 
5 centów. Szefem służby pucz
owej na Kubie zamianowany 
ostał major James E. Stuart, 
miny tutejszy inspektor pocz- 
owy: dotychczasowy szef
amtejszy, Ibsen Brewer, li
na rł na żółtą febrę.

Wskoczył do laguny.

Od niejakiego czasu panu- 
e formalna epidemia topienia 
,ię w lagunie w parku Lincol- 
la. W poniedziałek po po.- 
udniu o godz. pól do czwar- 
ej jakiś człowiek zwracał na 
iebie uwagę przechodniów 
cm, że czas jakiś chodził nie
pokój n‘e po brzegu laguny 
ikolo pomnika Granta. Bo- 
ein rzucił się na trawę, ale 
mgle podskocz)-!, rzucił ka- 
jclusz na ziemię, poły surdu- 
a narzucił sobie na twarz i 
vskoczył do wody. Pojawił 
iię jeszcze raz na powierzchni, 
i potem utonął. Zwlók do- 
ychczas nie wydobyto i nikt 
lic wie, kim był samobójca.

( ‘cny węgli idą w górę.
Jak wiadomo, w ostatnich

liliach ogromnie spadły ceny
vęgli.- Twarde węgle w han-
11 u drobiazgow ym można by-
o dostawać po 5 za tonę i
nnóstwo osób korzystało z 

. . ' . • ego, by. się zaopiitrzyc na zi-
nę. Z jakiej przyczyny po- 
Ystalo to obniżenie cen, nikt 
lie umie wytłoniaczyć, — tak 
samo, tak samo jak teraz zno- 
,vu nikt nie umie wrytłoma- 
:zyć, dlaczego jedna z kom
panii, Delęware, Lackavana 
and Western R. R. Co. na
gle podniosła cenę wręgli swo
ich z$4.15 na $5.15, nie trosz
cząc się o to, że inne. kompa
nie wcale jeszcze cen nie pod

- \ .. . '

wyższyły. Kompania ta ma 
tylko jednę agencyę )v Chica
go, podczas gdy 14 łub 15 
innych kompanii ma tu swo
ich reprezentantów.

Przed kilku tygodniami 
wdaśnie owa kompania D. L. 
& W . R. R. Co. nagle pier
wsza zniżyła ceny. Sadzono, 
że chce wypowiedzieć walkę 
trustowi innych kompanij, 
które również obniżyły ceny. 
Dziwną przeto wydaje się rze- 
:zą, że znowu ta samą kom
pania teraz pierwsza cenę pod 
wyższa: zachodzi podejrzenie, 
će nastąpiło porozumienie po- 
niędzy nią a trustem i że te- 
-az ceny wręgli znowu podsko- 
:zą wszędzie.

Połączenia kapitał stów.

Trzy wielkie kompanie ko
ci ulicznej na północnej, za- 
:hodnicj i południowej stronie 
nąją się jjolączyć, do czego 
•król” Yerkes już dawmo dą- 

;y. jo s. Leiter wrócił z No- 
rego Yorku, gdzie nie tylko 
.ułatwił sire srtaty w spekula- 
yi pszenicy, ale omówił plan 
lołączenia tych trzech kompa- 
u.j Familia Leiterów ma 7000 
kcyi w Chicago City Railway 
lo. i mając nad nią ko ltrole, 
przeciwiała się połączeniu, 
"eraz Yerkes podobno zdołał 
irzekonać I.eiterów , że po- 
ącz)\vszy kompanie, mogą 
atwo wybić miliony, które 
tracili na spekulacyi pszeni-

y-

Z Alaski.

Niejaki W . H. Hubbard, 
;tóry w jesieni zeszłego roku 
/yjechaf był do Kłond ke, a-
eby otworzyć tam system 
lankowy dla North Ameri- 
an Transportation Co., po- 
,-rócił przed kilku dniami. 
Avierdził on, że m . ciągu u- 
icglej zimy dobyto tam zło
ił wartości 7 milionów dola- 
ów, a nie 20 milionów, jajc 
łoszono. W ciągu zimy o- 
oło 2000 ludzi tam pracowa- 
d. Opisy o nędzy i niedo- 
tatku tam panującym miały 
iyć przesadzone. Zima była 
tosunkowo łagodną, a żyw
ości nie brakow'ało. Teraz 
la właścicieli kopalń przesta
li być rzeczą korzystną dóby- 
/ać złoto, gdyż muszą oni 
łacić rządowi kanadyjskiemu
0 procent swojego zysku, a 
obotnikom po 1 do 1.25 doi. 
a godzinę roboty.

Ogromna hipoteka.

Levi Z. Leinter, ojciec 
bankrutowanego spekulanta i
1 pszenicy, zaciągnął na swe 
ealności w Chicago hipotekę 
a $2,000.000. • Podatku vvo- 
annego od hipoteki zapłacił 
2000.

D rut “nabity” .
Nietylko broń palna, taże i 

[rut może być 1 ‘nabity”, a ra- 
zej “ naładowany” elektry- 
znością. Dziesięcioletni Jan 
Croczek, którego rodzice mie 
zkają przy Currier str., ba- 
vił się przy bateryi elektrycz- 
lej w budynku pn. 693 Mil- 
vaukee ave. i dotknął palca- 
ni niebacznie druta, właśnie 
‘naładowanego" w skutek 
izego, rażony prądem elek- 
rycziaym, upadł bez przyto
mności. Zawieziono gq do 
szpitala św. Elżbiety, gdzie 
łopiero w kilka godzin póź
niej o tyle przyszedł do siebie 
ie zdołał podać- swoje nazwi
sko i adres. Dwa palce jego 
tąk były popalone, że trzeba 
je było amputować.

,a Polacy w Ameryce.
5 Buffalo, N. Y. — Karol Wie 
i- ozorek, liczący 3J! lata, został zabi

ty w tych dniach na kolei, gdy do 
j domu od pracy w racał. Wieczo

rek stanął przy torze i czekał, aż 
’ przejedzie zbliżający się pociąg,tym 
* czasem nie widział, że z przeciwnej 
> strony nadbiegła lokomotywa po 
j; szynach, na których stał i ta obali

ła go, wlokła go kawał drogi i za 
chwilę pokaleczone ciało nieszczę
śliwego znalazło sig po za lokomo
tywą. Wieczorek pozostawił żong 

’ i dwoje dzieci. ■
Manitowoc, Wis. — Kontrakt ca 

budowę nowego polskiego kościoła 
■ został już. zawarty i roboty mają się 
. zaraz rozpocząć. Koszta budowy 

(bez besmeutu, który już jest wy
kończony) wynoszą 12 tysięcy do
larów.

Cleveland, Ohio. —  Andrzej Cy- 
tlak, zamieszkały przy Eleet ul. o- 
desłauy został do więzienia pod za
rzutem morderstwa. Staw iono go 
pod “ bail” $3000. W sobotę wie
czór o godzinie 8cj wieczorem nie
jaki Zdrojewski zam. przy Scbert 
ul. odw iedził swego przyjaciela za
mieszkałego przy Fullerton ul., 
Gdy powracał ztaiutąd został napa
dnięty na lotach przy Bullertou ul. 
przez Oytlaka, który uzbrojony w 
ołowianą pałkę, uderzył kilkakrot- 1 
nie Zdrojewskiego w głowę. Po 
uiejakim czasie w ten sam wieczór 
znaleziono tam nieszczęśliwego le
żącego w kałuży własnej krwi; we
zwano więc wóz ratunkowy, który 
odwiózł go do szpitala św. Alekse
go. Lekarze wątpią o utrzymaniu 
go przy życiu.

Pittsburg, Pa —  Marya Brzeź
na, młoda polska dziewczyna, która 
przyjechała z Pallistrim aby przy- 
jąó służbę w Pittsburgu, znalezio
ną została w jej pokoju w hotelu 
BouIevard przy Washington ul. —  
nieżywą.

Musiała oua albo zdmuchnąć gaz 
albo przykręciła go zanisko i wiatr 
z otwartego okna światło zgasił. 
Dość że gazu było w izdebce tyle, * 
że do niego zaczadziała na śmierć.

Wihona, M inn..—  Ks. T. Ługo
wski, dawniejszy proboszcz w są
siednim Pinc Crceku, W is., jest od 
Igo lipca proboszczem parafii pol
skiej w Poniatowie.

Rozalia Wierzba z 4ej wardy zo-'. 
stała skazaną na 5 dolarów kary za 
pobicie chłopca Feliksa Prądcyń- 
skiego.

Stevens Point, W is. —  Ks. Ja  
chimiak zaskarżył do sądu p. Józe
fa Worzałłę z To w u Stevens Point 
obwiniając go o użycie nieprzyzwo- 
ityych i obrażających słów. Do nie
porozumień przyszło przy dyspucie 
nad książkami szkolnemi. Sąd o- 
skarzonego skazał na karę i koszta.

New York. —  Przybyło tu ?, Ku
by dwóch polaków. Jeden z nich 
ob. Sibilski wrócił bez ręki i został 
ulokowany w Flowers Hospital, 
drugi ob. J .  Przybylski, ranny w 
ramię, umieszczony został w “ Ho
meopatie Hospital.”

New York, N. Y. —  Bracia Jan  
i Adam Hojnaccy z Jersey City, o
skarżeni o usiłowanie otrucia Anto- 
uiego Przebieckiego, zostali uzna
ni winnemi i skazani na 7 miesięcy 
więzienia. Żona Antoniego Prze- 
ckiego, który zeznała, że dostarczy
ła trucizny— znajduje się obecnie w 
więzieniu i czeka procesu.

Glen Lyon, Pa. —  Dotychczaso
wy salunista, Józef Drążewski wy
jechał na Kubę bió Hiszpanów. _ 

Wassau, W is. —• Pan Wałe.nty 
Burzyński, zamieszkały w pobliżu 
Wassau, W is., przed kilku dniami 
odebrał sobie życie wystrzałem z 
rewolweru. Przyczyna samobój
stwa nie wiadoma, sądzą jednak, iż 
do rozpaczliwego tego kroku po
pchnęła go choroba nerwowa. Li
czył 50 lat życia. Pozostawił żonę 
i zamężną córkę.

Kingston, P a ., —  W  nocy z nie
dzieli ta  poniedziałek wynikł wiel
ki pożar w stajni Franciszka Burby 
przedsiębiorcy pogrzebowego. P a -  

i stwą płomieni padły 2 stajnie, 1 
i dom dubeltowy, 3 konie i 50 be
. czek mąki sąsiedniego sztornika. 

Przyczyna ognia nie wiadoma.

South Milwaukee, Wis. —  W  
ubiegłą niedzielę ks. arcybiskup 

’ Katzer" dokonał tu ceremonii po
l święcenia nowego polskiego kościo

ła św. Wojciecha.


