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Wiadomości zagraniczne
Ofiary wojny.

Straszny w idok szk ieletów  lii*z- 
pańskirli w Santiago.

Santiago dc Cul>a. — Pier
wszy większy oddział hiszpań
skich żołnierzy, złożony z 1000 
jeńców przeszedł przez Sant
iago, aby się udać do okrę
tów, mających ich przewieźć 
do Hiszpanii. Brjik słów w 
języku ludzkim, aby opisać nę
dze i stan okropny tych żoł
nierzy. W ysuszeni, bladzi, z 
żóltemi policzkami, zzapadle- 
mi oczami, ze sterczącemu zę
bami, przesuwają się jak wi
dma śmierci przez ulice mia
sta. Nawet oficerowie z żo
nami są w podobnym stanie. 
Wielu z nich pada trupem w 
drodze, nie doczekawszy się 
pow:rotu do ziemi ojczystej.

W obozie jeńców hiszpań
skich pod Santiago przedsta
wia się jeszcze straszniejszy 
widok. Tu wszystkie okopy 
zapełnione są trupami, któ
rych ciała rozkładające się wy
dają odór nic do wytrzyma
nia. Każdego dnia umiera o
koło 40 żołnierzy, a 300 uda
je się dziennie do szpitala, w 
którym brak lekarstw, służby 
i pożywienia odpowiedniego. 
Miejsce to odpowiedniej naz
wać byłoby piekłem, niż obo
zem. leszcze U,000 jeńców o
czekuje przy życiu powrotu do 
kraju.

D y k ta to r  p o w s ta ń c ó w  na  
F il ip in a c h .

Postawił kilka liiciiiożcluiyeli żą
dlili.

Manila. — Agumaldo, dy
ktator powstańców filipińskich 
okazywał swoje niezadowole
nie po poddaniu się Manili. 
Rozpoczął on kroki nieprzyja
cielskie tern, że opanował u 
rządzenia wodne miasta i do
stawę wody przeciął. Posta
wił też i pewne żądania od a- 
merykańskieh władz, między 
któremi są następujące;

Krajowcy zająć mogą pew
ne klasztory w Manili.

Amerykanie zatrzymają pod 
swoją władzą tylko miasto.

Krajowcy mają prawo ko
rzystać /  żeglugi na zatoce' i 
rzece.

Amerykanie oddadzą broń 
krajowcom i t. d.

Generał Merrit odesłał u
stną odpowiedź na te żądania 
robiąc pewne ustępstwa. Dy
ktator zgodził się na nie i u
stąpił z zajętych pnzycyj kolo 
urządzeń wodnych.

W ła d z e  m ie j s k ie  >v M a n ili.
Wojskowym naczelnikiem 

miasta został mianowany gen. 
Mc Artur, w granicach oko
pów. Inne nominneye wypa
dły tak: Gen. Green, burmi
strzem miasta i puł. Smith z 
Kalifornii dyrektorem komo
ry celnej; pułkownik 28 puł
ku piechoty, ()venseine, za
stępcą burmistrza w North 
Pasig; pomocnikiem burmi
strza pułk. Whittier; kapitan 
Glassport poborcą cła; Poli- 
cyę hiszpańską zastąpiono już 
żołnierzami amerykańskimi.

. Z F ilip in ów . .
()kręty ‘Teru" i “ 1’uebla" 

na których pokładach znajdo
wali się generałowie Otis i 

* ' Hughes, przybyły do tutejsze
go portu. Stan zdrowia woj
ska był podczas podróży po.- 
myśł.ny.

W mieście Manili panuje 
spokój, lecz Hiszpanie zacho
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wuja się względem Ameryka
nów wyzywająco. Gen. Mer
rit układa się z dyktatorem A- 
guinaldo. Powstańcom, któ
rzy wchodzą do miasta odbie
rają Amerykanie na rogatkacli 
broń.

R o s ja  p r z e c iw  A m e r y c e .

Wiedeń. — Tutejsze gaze
ty rozprawiaj;} o sprawie Fi
lipin i przepowiadają, że za
branie ich przez Stany Zjed
noczone wywoła opór u rządu 
rosyjskiego.

K w estja  hierarchii kościel
nej na Kubie.

Rzym. — Watykan rozpo
czął 7. rządem washingtońskim 
rokowania w sprawie zapro
wadzenia hierarchii kościelnej 
w tych hiszpańskich koloniach 
które przechodzą na własność 
Stanów Zjednoczonych. Zo
stanie tam zaprowadzony pra
wdopodobnie taki sam porzą
dek, jaki zaprowadzono swe
go czasu w prowincjach me
ksykańskich, przeszłych na 
własność Stanów. Ducho
wieństwo hiszpańskie będzie 
stopniowo musiało być zastą
pione księżmi innej narodowo 
ści, którzy władać będą języ
kiem krajowców i będą zdol
ni zjednać sobie ich zaufanie.

Z Hiszpanii*
Madryt. — Rząd angielski 

nadesłał notę, żądającą wytło- 
maezenin, dla czego Hiszpa
nia zbroi forty w pobliżu Gi 
brał tam.

Don Carlos rozkazał swo
im zwolen-tukom- zachować się 
spokojnie.

W Barcelonie, Cadiz i San- 
tander gromadzą wielkie za
pasy żywności przeznaczone 

.‘dla Hawany.
Rząd postanowił zwrócić 

uwagę władz washingtcńskich 
na tę okoliczność, że oddziały 
powstańców na Kubie, nie 
przestają napadać na wojska 
hiszpańskie nic troszcząc się o 
zawieszenie broni.

NO ż o łn ie r z y  u to n ę ło .

Buda Peszt, Węgry* — W 
czasie marszu wojska przez 
most tymczasowy na rzece Ma 
ros, niedaleko Hoad, łodzie 
się usunęły i 300 żołnierzy do 
bystrej rzeki wpadło. 30 z 
nich utopiło się.

Upały i burze we FranCyi.
Paryż. — Podczas ćwiczeń 

wojskowych w okolicach Nan
cy, 50 żołnierzy padło rażo
nych udarem słonecznym, z 
których wielu straciło życie.

W samym Paryżu kilka o
sób pada każdego dnia ofiarą 
nadmiernego upału.

Z wielu miejscowości Fran- 
cyi donoszą o burzach, które 
zrządził)- wiele materyalnej 
szkody. W Rouen burza trwa
ła 12 godzin, w czasie której 
pioruny uderzyły w czterdzie
ści domów.

D z ie s ię ć  la t  w ię z ie n ia .

Florencja, W łochy.— Czło
nek parlamentu włoskiego, 
Sicnor Fescnetti, został ska-O
zany za branie udziału w po
wstaniu majowm wc Wło
szech, na 10 lat celi więzien
nej i zabroniono mu być po
słem na cale życie. Skazany 
opuścił kraj przed wydanietn 
wyroku sądowego.

Na lekcja zoologii. r .
— Czy wiesz co jeszcze więcej ..-o 

bocianach?
. — Wiem, ale nie powiem, bo to 

zawracanie głowy.

Wiadomości Krajowe _ _ _ »
Straty w bitw ie pod Mtfiiiłą,.

San Francisco, Cal. — Te
legram specjalny do gazety 
“ Examiner“ z Manili, datD- 
wany 14. sierpnia, zawiera na 
stepującj* spis zabitych w sztu
rmie stolicy Filipin:

John Dunsmore, 1 pułk ka
lifornijski.

Edward 0 ’Neil, l. pulk 
kalifornijski.

Aug. Tholen, 28 pułk pie
choty.

Ar. Patterson, 13. pułk 
minnesotski.

W. Lewis, pułk nebraski.
Robert McCann, 14 pułk 

piechoty.
Sam. Howell, 14 pułk pie

choty. Y ,
Kap. O. Seebach, 18 pule 

minesotski.
F. Bjornstad, 14 pułk mi

nesotski.
R. Goldman, sierżant bate- 

ryi Astor.
Kap. Richter, 1. pułk kali

fornijski.
Ch. Winfield, 3. pułk pie

chot)*.
G Perkins, 1. pułk kalifor

nijski.
William Robinson, z laza

retu. .

Rozpuszczenie ochotników .

Podobno wszyscy ochotnicy chcą 
pozostać w  służbie.

Washington, D. C. — Mi- 
nisteryum marynarki miało za 
miar opuścić tych ochotników 
którzy fobie tego życzyć bę
dą; ale pokazuje sie, że mało 
takich, którzy chcą iść na tir-** 
lop, więc rząd poleci wyzna
czenie tych, którzy mają do 
domów wrócić.

Więcej wojsku do Manili.
San Francisko, Cal. — 

Gen. Merriam wyruszył ztąć 
na okręcie Arrizona z 1.30C 
żołnierzami. Wyląduje on w 
Honolulu, dzie zajmie się u
fortyfikowaniem miasta i zato
ki stolicy wj'sp Hawaii. Ka
żeni z nim jedzie trzech inży
nierów, którzy rozpoczną bu
dowę koszar wojskowych i 
mieszkań dla oficerów, a tak
że budowę szpitala.

Na tym samym okręcie ocl- 
płynął gen. King, który od-l 
wiezie wojsko do Manili i po
zostanie tam do pomocy ge
nerałowi Merritt. W obozie 
pod San Francisco objął do
wództwo gen. Miller.

Powrót chorych żołnierzy z 
Porto Rico.

New York. — Okręt szpi
talny rządowy przybył tu z 
Porto Rico, przywożąc cho
rych i rannych żołnierz)*. Na 
pokładzie jego znajduje -się 
248 ludzi z armii gen. Miles. 
W drodze zmarło 10 osób, t. 
tj ch 9 pochowano w morzu, 
zaś ciało majora L. Smith z 
Filadelfii, lekarza wojskowe
go, zmarłego na okręcie ,15. 
sierpnia, ułożono w metalową 
trumnę i tu przywiezione.

Zanim statek odpłynął źf 
Ponce, umarło na pokładzie 
4 żolnierzj' na tyfus i takowi 
zostali pochowani na brzegu.

7i obozu pod Jacksonville.
Jacksoiwille, Fla. — Jedna 

piąta część całego 1 pułku wi- 
sconsińskiego niezdolną jest 
do służby. Choroby szerzą się 
wśród żołnierzy zastraszająco. 
Pułk ten razęm z innymi puł
kami zostającymi pod komen
dą gen. Lee, przeznaczony zo

stał załogą na Kubę, i miał 
wyruszyć w przeciągu kilku 
tygodni do Havany.

W końcu b. tyg. odbyć się 
tu ma wielki przegląd wojska.

Załoga dla Honolulu.
San Francisko, Cal. — Na 

pokładzie okrętu Alliance od
płynęło 325 żołnierzy i ofice- 
cerów, którzy stanowić będą 
zaloec dla niiasta Honolulu 
na wyspach Hawaii. Są oni 
wszyscy z Nowojorskiego puł 
ku. Towarzystwo Czerwone
go Krzyża wydało bankiet dla 
odjeżdżających.

O. W. Gouhl-w kom isj i k u 
bańskiej.

Wachingtoń, D. C. — C. 
W. Gould, adwokat z New 
Yorku, znający hfstoryę, a o
prÓcz tego i język hiszpański, 
został wybrany na specyalne- 
go przedstawiciela departa
mentu sprawiedliwości w ko
misji kubańskiej.

Adm irał Schlcy cliory.
Bridgeport, Conn. — Ad

mirał Schlcy leży w swyryi le
tnim domu w Westport, cho
ry na febrę, niewiadomo, w 
jak silnym stopniu. Tylko 
służba jest dopuszczoną do je
go pokoju.

Sześciip zabitych.

Zderzenia pociągów  po<l Bosto
nom.

Sharon, Mass. — W ubie
głą niedzielę ó godz. 7:30 wie 
czór, wpadł pociąg pospiesz
ny na .pociąg...miejscowy na 
stacyi Sharon kolei New Y 
ork, New Haven & Hartford 
niedaleko od Bostonu. Sześć 
osób znalazło śmierć na miej
scu, 26 zostało ranionych i od 
wiezionych do szpitala w Bo
stonie.

D z ie w c z ę t a  st ra j k  u j ą .

Oshkosh, Wis. — We fab
ryce Diamond Match Co. po
rzuciło 80 dziewcząt pracę. Za 
trudniono one były przy pako
waniu i otrzymywały 2 i pół 
centa od paczki. 1 eraz żąda
ją 3 centy. Jcstto drugi strajk 
dziewcząt w tej fabryce w prze 
ciągu ostatnich czterech mie
sięcy. Poprzednio wygrały, 
może i terdz los im się uśmie
chnie.

Proces sekretarza Kida.

Złożył kam y i .$1000 . Fabryki 
idą pełną parą.

Oshkosh. Wis. — Przed 
sądem tutejszym stawali o
skarżeni o konspiracyę trzej 
członkowie unii strajkujących 
robotników drzewnych: Kidd, 
ZentJier i Treiber. Kompa
nia Pine Lumber skarży ich o 
zamiary zniszczenia jej intere- 
resu.

Obrońca oskarżonych do
wodzi, iż świadkowie, dosta
wieni .przez stronę skarżącą, 
nie dowiedli wcale, aby jaka 
bezprawna zimowa miała być 
uknutą przc| oskarżonych.

G. Grec, adwokat stanowy 
dowodzi, iż według prawa u
dowodniono, iż Kidd jest kie
rownikiem strajkierów, Zet- 
ner jako kapitan pikietów, a 
Treiber jako pikieta, brali u- 
dzial w wykonaniu umówionej 
zmowy przeciw interesom kom 
panii Paine Lumber.

Zażądano następnie od se
kretarza kaucyi $1000 na pro
wadzanie dalsze sprawy. Przy
jaciel Kidda miejscowy ku
piec Tholhafer, złożył kaucyę. 
1 ł -

”  Wiadomości MieisKie.
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“Feiu lers” .
Nadkomisarz budowy Mc 

Gann rozesłał do kompanii 
tutejszych kolei linowych i e
lektrycznych pstre upomnie
nie, byod„l». itześnia zaopa
trzyły wszysf ‘iśwc wagony 
przednie w tak zwane “fen- 
ders”, kosze chroniące prze
chodniów przed przejecha
niem.

Wedlę.sprawozdań urzędo
wych,  ̂ od grudnia 1897 roku 
wydarzyło się na tutejszych 
kolejach elektrycznych 367 
wypadków nieszczęśliwych, w 
skutek których 428 osób zo
stało pokaleczonych, a 39 za -' 
bitych. Powodem tych wy
padków było po większej czę
ści, że wagony na przodzie i
dące, nie były zaopatrzone w 
przyrządy ochronne. Najlicz- 
niejszemi ofiarami były dzieci 
we wieku 4 do 13 lat.

Umarł w szpitalu D etention
W szpitalu Detention umarł 

nagle niejaki Karol Redelski, 
jak się zdaje na delirium tre- 
mens. Pewien policjant ze 
stacyi przy Rawson str. za
wiódł go tło szpitala jako cho
rego na alkoholizm, i tam mu
siano go przywiązać do stoł
ka. Na-tym też stoiku w nocy 
umarł. Zmarły liczył lat 38 i 
mieszkał pn. 82 Emma str.

Obwiniony niesłusznie.
Pewien reprezentant firmy 

Marshall Field and Co. oskar
żył Antoniego Kurowskiego 
przed sędzią Eversoncm, ja -- 
koby tenże ową firmę oszukał 
o 78 dolarów, udając wspól
nika niejakiego Antoniego 
Jorken, któremu firma winna 
tą sumę. Kurowski zapewnia, 
że oskarżenie je st, fałszywe i 
prosił o kilka dni czasu do ze
brania dowodów swej niewin
ności, Rozprawę odłożono do 
dn. 29. b. m.

Spadł z 4. piętra.
Jan Janicek, Czech liczący 

29 lat, myjąc okna na 4 pię
trze szkoły Garfielda, stracił 
równowagę, Spadł na ulicę i 
mocno się pokaleczył. Ma zła
mane prawe ramię i inne nie
bezpieczne uszkodzenia.

Ogromny pożar.
W ubiegłą sobotę wieczo

rem spalił się ogromnj* śpich- 
lerz zbożowj', znany pod naz
wą “Air Linę Elevator”, po
łożony u końca ulicy Orleans. 
Byl to gmach ośmiopiętrowy, 
150 stóp szeroki i 400 długi, i 
zawierał kilkaset tysięcy zbo
ża.

Pożar powstał około godz. 
9ej wieczorem. Gaz ulatnia
jący się z pękniętej rury, za
jął się od latarni stróża Smi
tha, który ledwo zdołał, po
parzony, ujść na ulicę i zaalar 
mować straż ogniową. Szko
dę zrządzoną obliczają na pół 
miliona dolarów.

Śm iertelność w m ieście.
W ubiegłym tj'godniu uma

rło  434 osób, o 32 więcej* niż 
w tygodniu poprzedzającym.

W roku bieżącym śmiertel
ność w letnich miesiącach jest 
stosunkowo małą. Obliczo
no, iż od czerwca umarło o 
1065 osób mniej, niż przecię
tnie w tym samym przeciągu 
czasu umierało w ciągu 8 lat 
ostatnich, 1.chociaż ludność w 
mieście powiększyła się. Naj: 
więcej wypadków przypada 
na dzieci niżej lat 5.

Skazany.
George H. Jacks. morder

ca Andrzeja McGhee, został 
w sobotę skazany przez sędzię 
go Bakera na śmierć. Ma zo
stać stracony dnia 14 paź
dziernika. Jacks zamordował 
Andrzeja McGhee, kolektora 
“ Charles Creamery Co", d. 
26<ro lutego b. r. w dziedziń
cu budynku pn. 2030 Indiana 
av., dokąd nieszczęśliwego 
zwabił William J. Willows. 
McGhee ząmordowany został 
jedynie.dla tęgo, iż opryszki 
sądzili, że ma on znaczną su
mę pieniędzj* przy sobie; zna- 
Iez'li jednakowoż u niego tyl
ko 26 dolarów i zegarek zło
ty. W.illow, który przyznał 
się do w4iij'. został skazany na 
14 lat więzienia karnego. Jaks 
twierdzi, że nie on tylko Wil- 
ows był mordercą.

Poszukiw acze złota.
Sześciu poszukiwaczy złota, 

ctórzy w lutym r. b. wybrali 
>ię do Klondike z znacznym 
:apasem pieniędzy, powróciło 
v tych dniach do San Franci- 
;ko. Nic nie zyskali, a stra- 
:ili do tego stopnia wszystkie 
iwe zasoby, że w celu odby
cia podróży z powrotem, mu
sieli po drodze zarabiać na u- 
rzymanie rąbaniem drzewa. 
Wszyscy pochodzą z przedmie 
icia Evanston. Siódmy towa- 
•zysz ich, który razem z nimi 
,vyjechal, znikł bez wieści.

Zabity.
Wm. Burkę, robotnik pra- 

:ujący dla “Youghioheny & 
Lehigh Co.'", zwiedziwszy' z 
dlkti innymi robotnikami ró- 
:ne szynkownie, spóźnił się 
lo pracy i tymczasem zaanga
żowano innjrch robotników. 
Tych chcieli rozpędzić robot- 
licy spóźnieni, wywiązała się 
jiójka, i Burkę, uderzony pał- 
cą w głowę, upadł krwią ob- 
any. Zawieziono rannego do 
ego mieszkania, gdzie przy- 
,vołano natychmiast lekarza. 
Wszelkie starania utrzymania 
ro przy życiu bj*ły daremne, i 
3urke umarł o godz. 10. wie- 
:zorem. Aresztowano nieja- 
dego A. Hitchcocka, który 
iderzyć miał pałką Burkiego.

Skutki sw aw oli.
Dziewięcioletni Frank Ma

iki bawił się z kilku rówieśni
cami we wozie na pół złama- 
iym, stojącym na próżnym 
łlacu pn. 3343 Morgan str. 
Właściciel wozu Iwaszkiewicz 
cilkakrotnie ostrzegał chlop- 
:ów,' aby się tam nie bawili, 
^ie usłuchano go i Macki 
;padłszy z woza, złamał lewą

i °  gę*

Sam obójca.
48 letni Franciszek Chału- 

Da, zam. p. n. 739 S. Mor
gan. str., zatrudniony jako 
maszynista u firmy J. B. Lob- 
stein & Co., odebrał robie 
śycie wystrzałem z rewolwe
ru w poniedziałek rano. Po
dobno niesnaski familijne by
ły tego powodem. Nadto bjd 
on od lat chory na nogę, nie 
mógł znaleźć zatrudnienia i 
niezmiernie się tern martwił. 
Pozostawił wdowę.

U tonął w Blnc Island.
W poniedziałek odbyły się 

oględziny koronera nad zwło
kami niejakiego Ml Majew
skiego, który utonął w nie
dzielę w Blue Island. Jury o- 
rzekła.że nieszczęśliwy stał się 
ofiarą wypadku.
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Polacy w fluicrycc.
‘ ---------
ł Milwaukee, Wis. — Komisj-a ro- 
; bót publicznych wydała kontrakty - 
. na kanały odpływowe, między inne- 

mi Polakowi p. Fr. II. Nakielskie- 
mu, który podał najniższe oferty do *• i 
zbudowania 3,-i 1U stóp kanału.

New Britain, Conn. — W poi- /
skiej parafii Najsłodszego Herca Je
zusowego otworzona została dla pu- 
blioznego użytku biblioteka rzym- *;
sko katolicka, w której obecnie •
znajduje idę:3l)U tomów, a za mie- ^
si:}c będzie>posia<laó wogóle do 1000
tomów z •najrozmaitszej wiedzy. 
Książki do czytania wydaje biblio- :
tokarz w szkole parafialnej co sobo- . Ą
tę, od godziny T-ej wieczorem inęż- -H
czyznom, a co niedziele od godziny . 
7-ej wieczorem paniom i pannom.

Passaie, N. J. — Dnia 17 bm. F. ^Ij 
Wrakowski zatrudniony w gumowej 
fabryce, podczas pracy potknął się 
o jakiś przedmiot, wskutek czego 
dwa koła pochwyciły j<*g° rękę, |  
gniotąc ją boleśnie. Doktorzy* mają 
nadzieję, iż ręki nic będzie potrzeba 
amputować.

Warrior Kun, Pa. — Staraniem 
kilku tutejszych oliywaleli załoźo- |
nym został Polski Klub Polityczny. -J
_Na pierw szc-m posiedzeniu, które \-i
sie odbyło zeszłej niedzieli na sali 
Brodzińskiego, wybranym został |  
komitet, w skład którego weszli: 
Antoni kw iatek, prez., Fr. Prymas, | |  
sekr., Fr. Rewers, kasyrr i Stan. 
Kucharski, marszałek.

Scranton, Pa. — W zeszły w to- .^3  
rek Władysław Krysicki i Marcin 
Czarnecki sława li przed alderma- 
nem Ruddo, oskarżeni przez Bole- ^  
stawa Wierzchowskiego o niepra* dai 
wne przywłaszczenie sobie spadku 
po śp, Józefie Sobieskim. 11 iciz*- 3  
chowski zeznał, iż oskarżeni odebra
li za pomocą fałszywego świadec- Jg  
twa pieniądze zapracowane przez J | |  
Sobieskiego w Dickson fabryce. 
Alderman Ituddy postawił każdego 
z oskarżonych pod $800 -kaucyi 
następnej sesji sądu przysięgłych; ^

W New Yorku Michał Różalski . 
rzucił niebawem zapałkę na wiszące 
ubranie, które się zaraz zajęło, przy 
ozem spaliło się $ D 0, znajdującli 
się w kieszeni. Jest to przestroga Ą  . 
dla trzymających większe sumy pie
niędzy w domu.

Buffalo, N. Y .—Jan Witkowski, 
pracując przy kopaniu piwnicy zc- ;
stał zasypany ziemią i kamieniami i ;
tylko szybkiej pomocy ze strony 
współpracowników zawdzięcza, że ^
wj*szedł z wypadku żywo.

W La Crossie, Wis., ruiny poi- |
skiego kościoła, zburzonego przez 
wicher, zostały już usimietę i para- . *J 
tia naradza się co teraz ma zrobić. 
Ponieważ nic nic było ubezpieczo
ne, więc parafia ponosi stratę na 
piec set dolarów. . %

Detroit, Mich. — W zeszłą nie
dzielę, około Dej w wieczór 14 letni Tl 
Władysław Pawłowski zam. p. n. V; 
937 Riopele ulica bawił się z swą 
13 letnią przyjaciółką Ilelcną Koz- ^  
łowską mieszkającą w sąsiedztwie. 
Dzieciaki dostali niewiado" • 'kąil 
rewolwer, i zd twało się im, *.o nie |  
jest nabitym, lecz pomiim* tego 
miał jeden nalój w bębnie, który ' i  
wystrżelił, wskutek czego dziewczę 
w udo lekko rannym został.’. Od- ,.vS 
wieziono ją do Drace szpitalu, gilzie : S
lekarze powiat ają, że rana nie jest b-g
niebezpieczną.

Mili Creek Pa. — Dnia 14 sierp
nia w miejsco*rości tutejszej pod- • * .
czas pijatyki w pewnym salouie, 
powstała bójka pomiędzy pijaną już 
młodzieżą w l akcie której zainor- ;
dowany został jeden z młodzieńców. .
Kilku pijaków pokrajało mu for- $  
malnic brzuch I nożami. Następnie ;.V
wyrzucili trupa jiod jilot i poszli do - 
dru<ric"0 salonu pic. Przyjaciel - 
zmarłego, który walczył w jego ob- Z 
ronię został również jiokaleczony, 
tak, że w szpitalu walczy ze śmier- Ą 
cia. — Morderców przyareszto- 
wano.

Scranton, I’a. — Pan Surdcl wy- . 
dalony został z redakcj i “ Przeglą- J  
du”.— Miejsce jogo obejmuje filo- ;:|  
zof Detroilckl p. Laskowski, były 
redaktor “ Prajwdy”.

__Feliks Donicwioz, zam. na -jM
Wyoming avc  ̂ z o s t a ł  niebezpiecznie 
pokaleczony podczas pracy w Belle- , |g  

' vuc kopalni. |
i _____ -

Czj'tajcie ‘ ‘Telegraf”,
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