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Wiadomości zaoraniczne
Wojsko am erykańskie wy- 

lądowHjr w Cavile.
ilong Kong. — Pomimo 

wysileń powstańców nic po
wiodło im sic dotychczas . za
jąc cytadeli. Wojsko amery
kańskie wyładowuje w Cavite 
i zachowuje sic bezczynnie. 
Generał Mcrritt objął natych
miast po wylądowaniu naczel
ne dowództwo nad armią. O
ficerowie hiszpańscy w Manili 
postanowili bronić sit; do os
tatniego w tern przekonaniu, 
że zdołają utrzymać miasto, 
dopóki pokój ze Stanami Zje
dnoczonymi nie zostanie za
warty. •

Don Karlos ma s ię  wynosić.

Berno, Szwajcarya. — Rada 
związkowa uwiadomiła Don 
J^arlosa, pretendenta do tro- 
hiszpańskiego, bawiącego te- 
ęaz w Luzernie, że musi opuś
cić Szwajcarya, jeżeli chce 
prowadzić agitacją w lliszpa- 
nii.

‘ Sprzedaż F ilip in ów .
Londjm.— Telegram nade

słany tu z Madrytu donosi: 
Wybitni członkowie konserwa
tywni popierają podaną myśl 
pozbj’cia się wysp filipińskich, 
bo zgniecenie powstania posu
nęłoby ogromne sumj’. Imien
nik “ KI National" radzi, aby 
sprzedano Filipiny. •

F ortyfikacje w. San Juan.
Londyn. — Z Porto Rico 

donoszą że generał guberna
tor Macais fortyhkuje ■' coraz 
silniej San Juan i przysposa
bia sią do energicznej ohęony. 
leeo garnizony rozrzucone po 
wyspie, otrzymały rozkaz sta
wiania oporu wojsku amery
kańskiemu i cofania się wolno 
do San Juan. Załoga tego 
miasta jest gotowa bić się do 
ostateczności. Żywności tam 
nie brak, gdyż zapasy prze
znaczone na Kubę nie mogłjr 
sie tam dostać i został)' na

• wyspie Porto Rico.

Broni kupczyków.
Santiago de Cuba.— Gene

rał Shafter zapewnił kupców 
i byznesistów, że załoga ame
rykańska nie zostanie w mieś
cie zastąpioną ludźmi genera
ła Garda. Porządek publiczny 
w Santiago utrzymywać będą 
nadal wojska, zostające pod 
rozkazami amerykańskich ofi
cerów. .

Chiński ok ręt zatonął.

146 ludzi miało zginać.
Berlin.—Jedna z tutejszych 

gazet donosi, że chiński okręt 
wojenny “Ju Gzi zatonął 
podczas burzy w pobliżu Port 
Artur. 14(5 ludzi miało zginąć.

Na liście chińskich okrętów 
wojennych nie ma nazwiska 
“ Ju Czi”, ale być może. że w 
telegramie zrobiono błąd.

Bunt w wojsku liiszpaii, 
skiem .

Londyn.— Telegram z Ma
drytu do “Telegraph” donosi: 
W piątek w jednej z tutej
szych koszar wybuchł bunt 
wojska, ale zdołano go zaraz 
zgnieść i trzech dowódzców 
uwięziono. Aby zapobiedz po
dobnym zajściom, wysłano

* wielu oficerów tutejszych do 
pułków w innych miastach. 
Nie stwierdzono jeszcze, czy 
buntownicy należą do Karli- 
stów lub republikanów.

Strzelali do Matanzas.

Au»«‘i\vkaiise> marynarze zdobyli 
miasto Xnevitas.

Madryt.— Telegram z Ha- 
vany tlo “ Imparcial" donosi, 
że dwa amerykańskie okręty 
wojenne bombardowały w so
botę Matanzas. Baterye od
powiedziały zaraz. Ameryka
nie dali dwanaście strzałów i 
cofnęli się. Zdaje się że jeden 
okręt został uszkodzony.

Telegram dodaje, że an
gielski krz)'żo\vnik Talbot o
puścił Havanę, zabrawszy 
wielu Anglików. Inny tele
gram z Havany do dziennika 
“ Imparcial” donosi, że 400 
konnych i pieszych żołnierzy 
pod Hagą amerykańską zaata
kowało pionierów w Precioso. 
Oddział konnych hiszpańskich 
ochotników z Cardenas udał 
sie pionierom na pomoc i nie
przyjaciel cofnął się, zostawi
wszy na placu bitwy dziesięciu 
zabitych. Hiszpanie mieli tyl
ko trzech rannych.

Cesarzowa chińska

Odebrała synowi rządy i panuje 
przy pomocy Li HungChanga.
Londyn. — Korespondent 

w Pekinie, stolicy Chin, do
nosi do “ Standardu": “ Dziś 
(w poniedziałek) cesarzowa 
chińska odebrała cesarzowi 
wszelką władze. Ministrowie 
dostają swe instrukcje wprost 
od niej i Li Hung Changa, 
prezydenta ministerstwa spraw 
zewnętrznj-ch (tsung li jame- 
nu). Obiega tu pogłoska, że 
angielski poseł Clande McDo
nald oskarżył Li Hung Chan
ga, że zaprzedał Chiny Rosja; 
podobno Li Hung Chang 
miał wskutek tego zażądąć 
odwołania McDonalda”.

Rząd w Madrycie.
Paryż. — “ Le Temps" o

trzymał depeszę z Madrytu, 
podług której odpowiedź na 
propozycyę Stanów Zjedno
czonych wypadnie tak, jak so
bie życzą tego we Washingto
nie. Rząd w Madrycie zgodzi 
się na podyktowane mu wa
runki i kroki wojenne na An
tylach zostaną wstrzymane. 
Przed upływem 15 sierpnia 
pokój zostanie zawarty.

Zwłoki Bism arcka.

Berlin. — Cesarz Wilhelm 
zamierzał złożjć zwłoki Bis
marcka w mauzoleum w Char- 
lottenburgu, gdzie spoczywa
ją zwłoki Wilhelma I-go. Ro
dzina Bismarcka sprzeciwiła 
się temu zamiarowi i były 
kanclerz niemiecki zostanie 
spuszczony do grobu we Frie- 
drichsruh.

Chłopiec utonął.
W poniedziałek wyciągnię

to z rzeki w bliskości mostu 
na Division ulicy zwłoki 13 
letniego Stanisława Walkę, 
którego rodzice mieszkają pn. 
13’Sloan ul. Chłopiec wyszedł 
w zeszłj' piątek z zamiarem 
kąpania i—nie wrócił. ' -

Bohater.
— Okropnie mnie bolą zęby, a 

boje wie wyrwać.
— To nie strasznego.
— A dawał pan rwać kiedy?
_Pi... pi... pi... może 100 razy.

W biurze.
— Co ty dzisiaj taki zły Lcosz?
— Fredzio mi powiedział zielona

małpa. ’ . •
— Ty potrzebujesz nie sobie uie 

robić z tej zieloności, przecież ty 
jesteś brunet.

P Chcecie pewnych wiadomości,czy
tajcie Telegbaf

- - -: ass *». •> czarno

Wiadomości krajowe.
W ielki pożar w Escanaba.

Kilkanaście zabudowań spłonęło.
Szkoda 200  tys. doi. ^

Escanaba. Mich., — Ogro
mny pożar szalał tu w niedzie
lę wiecorem i dopiero około 
północy zdołano go opanować. 
Ogień spostrzeżono o godzi
nie 7:30 w tylnej części skła
du paszjr P. Fogarty 'ego a w 
kilka minut potem już cały 
budynek stał w płomieniach. 
Silny północno wschodni wiatr 
szybko rozniecił ogień i wpę
dził na przyległą aptekę Ells- 
wortha. W przeciągu 15 mi
nut pół bloku stało w płomie
niach. Ogioń zatrzymał się do
piero przj' murowanj'm gma
chu Pat. Finnigana, zniszczy
wszy skład Fogarty'ego ap$e- 
kę Ellswortha, ofis kolei Sdp, 
ofis Western Express, skpd 
ubrań I. Kratzego, skład ju
bilerski p. Hoehlfeldta, skład 
kawy i herbat)' M. L. Young 
& Co., piekarnią Johna O - 
Marra i skład cj'gar C. Eifłe- 
ra. Wiele innych bj'dynków 
zostało znacznie uszkodzo
nych. Dopiero około północy 
straż przy pomocy obywateli 
zdołała opanować ogień. Szko
dę liczą na $200,000.

-  f

Chłopiec utonął.
Green Bay, Wis. — Dzie

sięcioletni John Yerheiden 
bawiąc się w niedzielę w do
kach wpadł w rzekę East i u
topił sie.

Torzewski stracony.
New York. — Marcin lo- 

rzewski alias Thorn, morder
ca Wilhelma Guldensuppego 
został w poniedziałek w połu
dnie w więzieniu Sing Sing 
za pomocą elektryczności stra
cony.

W niedzielę wieczorem 
Thorn później udał się na spo
czynek niż zwykle. Wspomi
nał on o swych rodzicach, o 
młodości spędzonej w starym 
kraju, o pierwszych doświad
czeniach w Ameryce itd.

W poniedziałek przedpołu
dniem Thorn wyspowiadał się 
i przyjął komunią-św. ^a we
zwanie zarządcy wiezienia, 
Thorn opuścił swa celę i idąc 
do pokoju, w którym stoi e
lektryczne krzesło do trace
nia, odmawiał z księdzem mo
dlitwy. Był dosyć spokojny. 
Stracenie odbyło się bez żad
nej przeszkody. 55 sekund po 
wpuszczeniu elektryczności 
stwierdzono, że Thorn nie-
żyie- _______

Z K londike.
San Francisco, Cal. — O

kręt [Iumboldt przywiózł tu 
około 40 poszukiwacz)' złota z 
Klondike, którzy przywieźli 
złota za $1,000,000.

Seatle, Wash. — Okrętem 
Discovery przybyło tu około 
60 Klondikerow, którzy przy
wieźli pół miliona dolarów w 
/locie lub czekach.

Szukają robotników.
Oshkosh, Wis. — John 

Clune, reprezentujący komp. 
kolejową Northwestern i J. 
G. Hansen, właściciel tartaku 
przybyli tu, aby werbować ro
botników. Clune daje po 
$ 1.50 na dzień przy budowie 
toru w Manitowoc. Hansen 
poszukuje ludzi do roboty zi
mą w borach, dając $22 do 
$26 miesięcznie i utrzymanie. 

. Zgłosiło się wielu robotni
ków i zgodzono około 50.
■ • : : ■ :■ ■: ■ [. :vv-

. .

* Z Cliickam aiiga.
Camp Thomas, Chickamau- 

ga.—W lazarecie znajduje się 
obecnie około 250 chorych, 
przeważnie na febrę. Generał 
Wadę wyjechał do Washing- 
tonu a każdy pułk spodziewa 
'się, że zostanie wybrany do 
armii tego generała i wyruszy 
na Porto Rico. Generał Wadę 
ma powiem wybrać sobie naj
lepsze pułki z wszystkich dy- 
wizyi.

Szeregowiec C. Auer z 
szwadronu C 1. lllinoiskiego 
pułku umarł w lazarecie dywi 
zyjnym.

-------1----
Z Manili.

Washington. — Generał 
Merrit donosi z Manili, że po
łożenie jego staje się tam bar
dzo przykre i niebezpieczne. 
Aguinaldo odmawia mu pra
wa zajęcia wysp Filipińskich i 
:achomije się zuchwale, zna- 
ąc swą przewagę. Merritt 

znajduje się w tem położeniu, 
że zan iast wojować z Hiszpa
nami, którym Stany Zjedno
czone wypowiedziały wojnę, 
est nr rażony na wojnę z po

wstaniami, którzy pragną Hi
szpanów wypędzić z Manili. 
Merrit ma do dyspozycyi za
ledwie 12,000 wojska, które 
nie w;-starcza, ażeby podjąć 
mógł walkę z przeważającemi 
siłami powstańców, jeżeli ge
nerał hiszpański Augusti nie 
uznaJza stosowne poddać woj
sku amerykańrkiemu Manili i 
<3ziałać|z niem wspólnie prze
ciw wspólnemu nieprzyjacielo
wi.

-------.. r-i ; .
Piąty pułk utworzony.

- Milwaukee, Wis. — Kom
pania G. 5. pułku milicyi- zo
stała w poniedziałek zorgani
zowana i generał brygady 
przyjął już jedenaście kompa- 
iiij; ostatnia dwunasta tworzy 
się w Kenosha i do ponie
działki brakło jej tylko czte
rech ludzi.

Kompanie 5. pułku milicj i 
sa: A w Rice Lakę, B, w Eau 
(fcląire, C (Scofield Guard) w 
Milwaukee, D. w Ashland, E 
w Kenosha, F w Reedsburg, 
G w Milwaukee, H w Rhine- 
landerJ I w Chippewa Falls, 
K w Waupaca, L w Port Wa
shington, M. w Oconomowoc.

W ielkie bankructwo.
Boston, Mass. — Firma 

Iosmer, Codding & Co., po- 
j kulająca największą -fabrykę 
obuwia na wschodzie, przeka
zała swój majątek Ch. W. Lo- 
|ersovi, prezydentowi firmy 
National Shoe & Leather Ex- 
change. Długi liczą na pół 
miliona.

Pożar w Stcvenspoiiit.
Stevens Point, Wis. — 

Szopa kompanii Wisconsin 
Centrr.1 przj'- Minnesota av. 
spaliła się w poniedziałek wie
czorem o Hej godzinie. Gdy 
straż pożarna pracowała przy 
tym ogniu, odległym o milę 
od dzielnicy byznesowej, wy
buchł ogień w mieście, miano
wicie w składzie żelaza firmy 
Hice and Bros. Skład nasion 
oąszy, groseryi i wełny fir
ny J. M. Gray & Co. także 
się spalił. Szkodę wyrządzo- 
ią przez oba pożary liczą na 
20 tys dolarów.

Autentyczne.
.— Girnezki drutować!
__Nie potrzeba, jest już tutaj

druciarz.
...__A, ki tam djabli nadali z tymi
druciarzami.
F  V  • • ..." • '  - : 'C .

Wiaflomości MiejsKie.
Śm ierć w płom ieniach.
W poniedziałek rano o go

dzinie 3-ej wybuchł ogień w 
hotelu Berwyn pod no. 148 
przy North State ulicy i roz
szerzył się tak prędko, że wie
lu gościom odciął wj'jście. 
Wielu musiało skoezjć na u
licę. Trzy osoby straciły ży-. 
cie, mianowicie 23 letni W. 
Wilderman, który skoczył z 
5. piętra i dwie dotąd nie in- 
dentyfikowane osoby, które 
znalazły śmierć w płomieniach 
na piatem piętrze. Kilkana
ście osób zostało mniej lub 
więcej uszkodzonych.

Będzie w isiał.
George H. Jacks, który 

stał pod zarzutem zamordo
wania agenta Andrew McGee, 
został w sobotę przez przysię
głych sędziego Balcera uzna
ny winnym zarzucanej mu 
zbrodni i skazany na śmierć 
przez powieszenie. Zbrodnia 
została dokonana 26 lutego 
bieżącego roku. McGhee był 
kolektorem kompanii, trud
niącej się sprzedażą mleka i 
zwykł nosić przy, sobie znacz
ne sumy pieniędzy. Dowie
dział się o tem -Jacks, zwabił 
upatrzoną ofiarę do niezamie- 
szkanego domu i tam zamor
dował ją. Łupem zbrodnia
rza stały się $26, które Mc 
Ghee miał przy sob e.

W w alce z łobuzami.
Policyant Karol Domińskii, 

ze stacyi North ave. chciał w |
niedzielę aresztować trzech ło
buzów za niewłaściwe zacho
wanie się na ulicy. Bracia 
Józef i Stanisław Smith nie 
stawili mu oporu, lecz niejaki 
Larsen stawiał się zuchwale i 
podniósłszy kamień z ulicy, 
rzucił nim w twarz policj anta. 
Domiński ma skaleczaną gór
ną wargę i przez kilka dni 
nie zdolnym będzie do służ
by. Pomimo otrzymanej ra
ny aresztował wzzystkich ło
buzów i Larsen nie ujdzie za
służonej kary.

Katastrofa na rzece.
W Columbia parku odbył 

sic w niedzielę piknik Cloak- 
makers Uuni. Trzynaście o
sób wyjechało w trzech ło
dziach na rzekę Desplaines. 
Na środku rzeki łodzie zde
rzyły się i pięć osób utonęło, 
mianowicie Anna S. Elboń- 
ska, Anna Pogracka, J. Har
ris. A. Schlieselberg i Sam. 
Roche.

Nasze dzieci.
61etnia córeczka Kłosow

skiego z ul. Wadę bawiła się 
z llletnią siostrzyczką Franią 
jak zwykle — bez dozoru na 
moście na rzece dzielącej dwie 
połowy Division ul- Odkręca
no most, ażeby przepuścić o
kręt przepływający. Gdy go 
napowrót zakręcano, młodsze 
dziecko popchnęło starszą sio
strę, której noga dostała się 
między słup progu i między 
most.. Kość w nodze jest zu
pełnie zmiażdżona, trzeba bę
dzie odciąć nogę chcąc urato
wać życie dziecka. Co na to 
powiedzą rodzice? Oni, a nie 
ich 6letnie dziecko, są odpo
wiedzialni za nieszczćście.

Skutki pijaństwa.
Jan Kłos, zamieszkały pn. 

72 Front ul. przybjd pijany 
do domu i wszczął kłótnię z 
żoną, którą następnie zaczął

traktować uderzeniami pięści.
Wystraszona i sponiewierana
niewiasta wyszła przed dom,
grożąc przywołaniem policy-
anta. Rozszalały z gniewu
Kłos pobiegł do komórki po
siekierę, opuścił mordercze
żelazo i trafił w głowę dziecka
które kobieta trzymała na reJ . *• 
ku. Dziecko ma pękniętą
czaszkę. Gdy Kłosa chciano 
aresztować, oparł się policyi, 
zabarykadowawszy się w do
mu. Grzegorz Graczyk do
stał się do oblężonego oknem 
i wpuścił tlo mieszkania poli
cjantów, którzy rozszalałego 
człowieka związali i odstawili 
na stacyę policyjną. Oto sku
tki pijaństwa.

Olbrzymi budynek.
Sł)'chać, że kilku tutejszych 

kapitalistów, a między nimi i 
:rzech aldęrnijinów, zakupiło 
wielki kompleks pomiędzy u- 
icami Harrispn, Throop i 
Loomis, w tym celu, by na 
lim wybudować gmach ogro- 
nny, większy jeszcze od spa- , 
onego w zimie Coliseum. Pla- 
ly już są gotowe. Gmach ma j 
iyć 600 stóp długi, a 350 sze- 
oki, arena ma być 472 stopy 1 
łługą, a 260 szeroką. Po- 1 
nieścić się ma wewnątrz 20,- 
)00 miejsc siedzących, któ- | 
ych ilość można zwiększać do ' 
57,000, w czasach konwencyj ■ 
t. p. Wysokość budynku ma 

vynosić 100 stóp, a dach ma j 
>yć w ten sposób budowany, ] 
>y na nim można ogród zało- , 
yć. Wybudowany będzie < 
rmach w stylu gotyckim, głó- ’ 
vnie z żelaza i stali. Akcye ' 
uż są podobno rozprzedane i 
ludowa fundamentów rozpo- j 
:ząć się ma niebawem.

Nagła śm ierć.
W domu pn. 108 N axwell 

itr. umarł nag e i pośród po- • 
lejrzanj'ch okoliczności chło- ( 
jak Józef Sikorski. Rodzice , 
:tórzy sądzą, że zaszło tu o- , 
rucie, uwiadojnili ó tejn poli- i 
:yą, która zarządzi śledztwo. <

____ _̂__  i
Morderstwo.

James Johnson, znany jako < 
lajwiększy Negr przy budo- 
vie kanału ściekowego, zo- 
itał we czwartek zamordowa- 
ly przez Wiliama Jones, ró- j 
vnież Negra. • :

Grali oni w karty. John- ' 
ion zażądał 50 centów, które 
ones mu był winien, ale ten ! 
ue chciał zapłacić i nazwał go ' 
eszcze “paskudnym Negrem” ' 
Wtedy Johnson porwał za 
itrzelbę, a Jones za rewol- 
ver. Jones strzelił pierwszy 1

Johnson padł trupem na 
niejscu. Zdarzyło się to w 
Dewnym domu dwie mile na 
lółnoc od Lackport. Jones 
sam się oddał w ręce policyi.

Nieszczęście.
Tony Ravendt, z pń. 1835 

W. 17ej ulicy, przechodząc z 
przyjaciółmi przez Paulina ul. 
przystanął przed sąlunem Bie
lińskiego, w którym kłócono 
się. Wtem padł strzał, Rea- 
vendt został trafony w głowę 
i umarł zanim zdołano przj'- 
wołać lekarza. Policya aresz
towała Boblicza, który zeznał 
na policyi, że bawiąc się w 
sieni przy salunie, został ude
rzony przez kogoś w twarz. W 
gniewie tedy chwycił za re
wolwer i wypalił w kierunku, 
gdzie stał jego napastnik, 
tymczasem chybił i kula trafi
ła Raevendta. Boblicz ma na 
twarzy widoczny znak od u
derzenia.- ■

■ .

Polacy w Ameryce.
Buffalo, N. Y.—J. Ryszkiewic*, 

'który przed kilku tygodniami pod
palił swój dom, posłany został na 
trzy lata i ośm miesięcy do więzie
nia stanowego.

Detroit Mich. — W trzeciej war- 
dzie, krawiec Jan Froda, Polak, 
zam przy Gratiot ave., ubiega się o 
nominacyę ze strony demokratycz
nej na aldermana.

Newark, N. J. — Teresa Mako- 
wicz licząca 24 lata, zam. p. n. ł2 
przy ul. Market, wypiła w zeszłym 
tygodniu kwasu karbolowego w za
miarze damobójstwa i obeonie leży . 
ciężko chora w szpitalu miejskim. 
Cierpi ona na malanoholię i już po 
raz wtóry obecnie targnęła się na 
swoje życic.

Nanticoke, Pa. — Marya Dem
bowska kazała aresztować swego 
zięcia za znęcanie się nad jej córkę 
Wal ery %. Sędzia Kutzki postawił 
aresztowanego pod kaucyę $200 do 
następnej sesyi sędu przysięgłych.

Detroit MiclT^Franciszek Szna- 
wakowski przyznał się w sędzię po
licyjnym do kradzieży trzech bute
lek szampana i dwóch pudełek cy
gar i został zamknięty w areszcie 
do rozprawy sędowej.

Dubois, Ills. — Wb. kłs. Remi
giusz Berendt przeniesionj został z 
Duncan, Nebr. do Dubois, Ills. a 
probostwo w Duncan objęł młody 
kapłan ks. J. Stanowski. ,

W Belefonte, Pa. Jan i Andrzej 
Padoliccy i Fremczyk zostali aresz- 
iztowani w zeszłym tygodniu jako 
podejrzani o zamordowanie Stefana 
Wazowskiego.

Tarnowo, Nebr. — Dnia 10-go 
[ipca odprawił w tutejszym polskim 
kościele prymieye wyświęcony co 
iopiero ks W. Czech, który praw- 
iopodobnie obejmie duszpasterstwo 
w polskięj parafii w Krakowie,
Kebr.

W Scranton, Pa. Herman Smith 
i Józef Loposki, poszukiwani prze*
tutejszą policyę, aresztowani zostali 
w niedzielę w Hoboken i ciupasem 
odstawieni do Scranton.

New York, N. Y. — Jakób Lu
belski, jego żona i trzy doroałe cór
ki, którzy przybyli tu z Paryża zo
stali zatrzymani w Barge Office, po« 
uieważ żona Lubelskiego jest głu
choniema, Zwierzchność emigracyj
na ma zezwolić na ich wylądowanie, 
ńe żąda $1,000 kaucyi, że Lubelska 
nie będzie ciężarem dla miasta.

Toledo, O. — Michał Szwedem* 
iki, pracując przy kopaniu rowu na 
Western ave., został rażony uda
rem słonecznym. Odwieziono go do 
mieszkania przy ulicy Nebraska. 
Doktór orzekł, że wskutek udaru 
Szwedziński został sparaliżowany i 
znajduje się w bardzo krytycznym 
stanie.

Scranton, Pa. — Michał Janków* 
ski został aresztowany za odgraża, 
nie sie nożem niejakiemus Hedeno* 
wi.‘ — - • •

Edwardsrille, Pa. — Zeszłej go. 
boty w kopalni Woodward został 
śmiertelnie pokaleczony Franciszek 
Kotarski odstawiono go do szpitala 
miejskiego, gdzie wkrótce wśród 
strasznych cierpień skonał. KotarJ 
ski był młodym człowiekiem żona
tym i nie należał do żadnego To
warzystwa, pomimo, żc od siedmiu 
lat mieszkał w Ameryce. Koszta po
grzebowe musiano kolektować po
między litościwymi rodakami.

Milwaukee, Wis. — Michał Lan
dowski i Filip Gurlik oskarżeni o 
morderczy napad na Gustawa Erd- 
mana, zostali oddani przed sąd kry 
minalny. Wieczorem 11-go czerwca 
kilku robotników, między tymi 
dwaj oskarżeni, po ukończeniu pra
cy, pokłóciło się o jakąś sprawę.
W toku kłótni Erdman został ska
leczony w brzuch i plecy. Landow
ski, który miał Erdmanowi rozpruć 
brzuch, został stawiony pod kaucyą 
$1000, a Gurlik, który miał go ska 
leczyć w plecy, pod $500.

Uprzejma żona.
— Moja żona bardzo dba o ranie, 

czasem mi nawet buty zdejmuje.
— Pewnie wtenczas, gdy w r ó 

c i s z  z knajpy.
— Przeciwnie—wtedy gdy o k of

i ś ć do knajpy. }•&&('■ i  '  ’-. - * S i
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