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Wiadomości zaoraiiiGzin*.
OOO ź.ołni«*rz.V liis/.pniiskicli

Zatopiło sio podczas )>iir/\ na Fi
lipinach.

. (ia/.fty / llonj; Kong po
dają wiadomość, i.: VM)t) Hisz
panów, w t»'j liczbie* 1 6 księ
ży, zatopili sio na br/i-gach fi
lipińskich. Na jnliu-j z połu
dniowych wysp archipelagu 
powstańcy przypuścili ataK na 
Hiszpanów i byliby wszyst
kich wycięli do nogi, gdyb) 
nie uciekli na okręty pod oslo 
ną kanonierki Leyte. Mieli o
ni zamiar udać się do Manili. 
Burza jednak przeszkodziła 
Hiszpanom doprowadzić ich 
plan do skutku. Okręty ich 
rozbiły się. a żołnierze poszli 
na dno morskie. Kanonierka 
dostała się w ręce Ameryka
nów.

Pokój powszechny.

Car proponuje /.wołanie m iędzy
narodowej k on feren cji i zn ie

sien ie  stałych arm ii.

Petersburg. — Na rozkaz 
cara wręczy! Murawiew mini
ster spraw zewnętrznych noty 
równobrzmiące przedstawicie
lom wszystkich mocarstw, w 
który cli powiedziano, że dąże
niem każdego rządu powinno 
być zniesienie armii stałych, 
których utrzymanie stanowi 
dla ludów ciężar nie do w y
trzymania.

Car uważa chwilę obecną 
za stosowną do zwołania mię- 
dzynarodou ej konlerencyi, 
któraby ustanowiła międzyna
rodowy pokój i zapobiegła 
dalszemu zbrojeniu się mo
carstw'.

Myśl ogólnego pokoju.

Napotyka we Francy! niedowie
rzanie.

Paryż. — C.uzety francuz- 
kie przyjęły okólnik cara ro
syjskiego, wzywający do zwo
łania konferencyi pokojowej z 
pewnego rodzaju niedowierza
niem. Mówią one, że mysi 
pokoju świetna: ale chcąc go 
zaprowadzić należałoby usu
nąć przyczyny nieporozumień. 
Na konferencyi takiej musia
łaby być poruszona sprawa Al 
/acyi i Lotaryngii. Rząd fran- 
cuz.ki nie mógłby brać na sie
bie odpowiedzialności zrzecze
nia rsi ę tych dwóch prowincyi 
raz na zawsze. Z drugiej stro
ny rząd niemieck i nie chciałby 
się pozbyć takowych dobro
wolnie. Zatem już ten szko
puł byłby powodem rozbicia 
się układów pokojowych.

Król wysp Samoa nie żyje.
Aucland, N. Z., — Malieto 

Lacupepa, król wysp Samoa, 
zmarł w zeszłym tygodniu; 22 
sierpnia na tyfus.

Kubańscy po wsi a ńcj

W ybierają rząd dla wyspy Kuby.

Chociaż 1 lawina nie została 
opuszczoną przez władze hi
szpańskie, powstańcy wybrali 
stfój rząd cywilny dla wyspy. 
Senor (ionzalo de Ouesada, 
poseł Kuby we Washingtonie 
otrzymał raport od rządu ku
bańskiego i odezwę do ludu w 
ł lavanie, która to odezwa 
podpisaną jest przez dra. Lr. 
Dominguez y Kołdun, jako 
cywilnego gubernatora w Ha
wanie.

Odezwa ta mówi o ukończe
niu wojny, o zdobyciu niepo
dległości Kub)’ i wzywa oby
wateli do zgodnego działania, 
aby zaprowadzić porządek na

wyspie, a wreszcie, aby i<>z- 
pócząć naturalny rozwój in- 
stytucyi prawnych i wycho
wawczych na Kubie.

(idy wojskowy rząd w jbra
ny przez rząd Stanów Zjedno
czonych dla Kuby, stanie w 
1 lawinie, nastąpi prawdopo
dobnie starcie władzy cywil
nej, wybranej przez- powstań
ców, z władzą wojskową na
szego rządu.

Niedow ierzanie w Berlin ie .

Berlin — Okólnik cara ro
syjskiego, proponujący ogól
ny pokój i Oz.szedł się Ul i w 
innych miastach, w wielkiej 
liczbie. Powszechnie uważają 
tu krok taki ze strony Rosyi 
za żart podstępny w cehmśpie- 
nia opinii publicznej ludów 
cywilizowanych. W każdym 
razie gdyby zwołanie konfe
rencyi pokojowej doszło do 
skutku, niewątpliwie wszyst
kie mocarstwa wzięłyby w 
niej udział.

Hiszpanie m altretują lud
ność na Porto Hien.

Ponce, Porto Rico. — Gc- 
neral Stonc, który tu przybył 
z Arecibo, opowiada iż na 
prowincyi panuje bezrząd zu
pełny. Z powodu wycofania 
wojsk hiszpańskich, znaleźli 
sie gerylasi na swobodzie i 
dalejże niepokoić ludność na
padami. W pobliżu Adjuntas 
napadli gerylasi na dużą far
mę i zrabowali wszystko, co 
się ty lko dało wziąć. Amery
kańskie wojska nie uformo
wały policyi konnej w głębi 
wyspy, dlatego mieszkańcy 
wystawieni są na grabieże Hi
szpanów. Morderstwa obu
stronne krajowców i Hiszpa
nów są na porządku dzien
nym.

R epublika  filipińska.
AiiguiuaUlo będzie za nią przema

wiał przed koiilisyą w Paryżu.

Londyn. — Korespondent 
z Manili do gazety londyń
skiej l imes tak pisze: “ Poło- 

|zenie tutejsze choć nieżałat- 
wione jeszcze ostatecznie jest 
zadaualającem. Okręty przy
chodzą i odchodzą, jak daw
niej; władze amerykańskie po
bierają tymczasowo cla te sa
me. które rząd hiszpański po
bierał. Interesy są bardzo o
żywione.

Dyktator powstańców A- 
guinaldo zamierza przenieść 
swą rezydencję do wielkiego 
miasta Malolos w prowincyi 
Bulavan, 20 mil na północ od 
Manili. W mieście tern ma 
się zebrać wkrótce kongres 
krajowców Lilipin takich, któ
rzy popierają myśl powstania. 
Następnie Aguinnldo ma za
miar jechać d<> Paryża na 
konferencj ę traktatową, w ce
lu popierania tamże myśli u
tworzenia filipińskiej repu
bliki.

Śm ierć IS ludzi w gruzach  
dom u.

Rzym. — We wsi Loggia, 
niedaleko od Neapolu, schro
nili się wieśniacy podczas bu
rzy do pewnego domu; w kil
ka chwil potem dom się zbu
rzył i w jego gruzach legło 
trupem 1S osób, a lSf ciężko 
rannych.

Pl) Wlllcll.
Narzeczony: Co lo będzie za roz

kosz zatańczyć tak na naszem \ve- 
Kcl II!

Narzeczona: <•! jeszcze większa 
rozkosz będzie po weselu!....

Narzeczony: Jak toV
Narzeczona: Bo wtedy będziesz 

tak tańczył jak ja ci zagram....

Wiadomości krajowe.
Pow iększen ie arm ii.

R eorgan izacja  nastąpi także iv 
krótkim  czasie.

. . . 1 1Washington, 1). C. — Je
dną /. najważniejszych spray, 
które mi kongres zajmować sę  
będzie po otwarciu, jest spra
wa powiększenia stałej armii 
Stanów Zjednoczonych i ó 
liczby 1011,000 żołnierzy. Da
lej druga sprawą będzie reo -j 
ganizacya armii, gdyż wójta 
obecna wykazała wiele bra
ków istniejących w urządze
niach wojskowych. Spodzie
wają się tu, iż opozycja, i a 
jaka trafił bill reorganizacji 
armii na poprzednich sesjach 
kongresu, zostanie zmiejszo- 
ną gdyż praktyka obecnej 
wojny' dala niejedne nauczkę 
na przyszłość i przekona opo
nentów.

R o jk u !  n ic* je st  b e z p r a w ie m
Ważny wyrok w nieporozum ie

niach pracy z kapitałem .

St. Louis, Mo. — Sęd/.ia 
Vailant wydal w sądzie obwo
dowym St. Louis wyrok unie
winniający w sprawie Mars 
& 1 łase, oskarżających unię 
krawiecką w osobie, jej prezy
denta Watsona o bojkotowa
nie powyższej firmy. Sędzia 
pow iada w wyroku, iż bojkot 
nie jest występkiem przeciw 
prawu, jeśli tylko nie użyto 
siły lub gróźb.

Nagła śm ierć.

Milwaukee, Wis. — Nieji- 
kiś Hanseii, zamieszkały pul 
no. 339— f»ta ul., obudziwszy 
się w poniedziałek rano o go
dzinie 7-ini j, zastał swą żonę 
Al. 1 lanscn martwą. 'Krupą 
wieziowo do kostnicy. Smię-ć 
musiała nastąpić już w nocy, 
gdyż i.ialo by ło zupełnie zim
ne i osztyw niale. Zmarła lic; y 
52 lata; małżonkowie żyli z 
sobą około 10 lat, nie brali 
jednak żadnego ślubu.

C en a  w ę g la  o p a d n ie . / i

Rhiladelphia, Ra. — Mó
wią tu o nowych nieporozu
mieniach w handlu twardego 
węgla. Kompanie poczy ni y 
wszystko, aby podnieść cerę 
węgla t. zwt nnt-hracylu jusc- 
cze wyżej. Ponieważ jednak 
jedna z wielkich kompanii 
węglowych zniżyła cenę od ló- 
ny, opuścić musza i inne kom
panie. aby się nic dać wy prze 
dzić przez jedne i nie stracić 
zysków'.

Boeing w ykoleił się.
Birmingham. Ala. — ba 

torze kolei Loui$ville Nash- 
ville wykoleił się pociąg wio
zący 09 pułk nowojorski, któ
ry z Lernandina przeprawiał
sie do Huntscillc. Skutkiem* # 
prędkiej jazdy na zakręcie, 5
wagonów wyskoczy ło z szyn
wraz z lokomotywą i tendrem
i spadło ze stromego nasypu
w' przepaść. Ilość zabitych i
rannych nie jest kompletnie
znana.

Chorzy żołnierze.
New York. — W szpita u 

ogólnym w obozie Wiktfl 
znajduję się 1,000 choryci, 
między którymi 115 cierpi na 
tyfus. W szpitalu Detention 
znajduje się 530 pacyentó v. 
Sapital ten zostaje powiększa
ny* tak, ażeby mógł pomie
ścić 750 łóżek więcej. 5 )0 
chorych sypia dotychczas n la 
podłodze. Pielęgnują nadto 
chorych 40 sióstr miłosier
dzia.

Pierwsza kobicla lekarzem

W arm ii Stanów Zjednoczonych.

Washington, D. C. — Po 
raz pierwszy wr historyi Sta
nów Zjednoczonych otrzymała 
kobieta nominacyę na członka 
sztabu lekarskiego. Dr. A
nita Newcomb McGee, złoży
ła oficjalnie przysięgę juko a
systentka czynna lekarka. 
Nominacja ta oczekiwaną by- 
H już dawniej, albowiem pani 
McGee pełniła służbę rządo
wą w armii już od samego po
czątku wojny z Hiszpanią; 
mianowicie wybierała ona i na 
znaczala kobiety do dogląda
nia chorych. Z liczby 700 ko
biet pełniących służbę w szpi
talach wojskow ych, więcej niż 
połowa została wybraną przez 
dra McGee.

Krytyka jen . Miles.

Washington, D. C. — U- 
kazaly się na widok publiczny 
depesze ministra wojny, ge
nerała Schaftera i inne, oraz 
rozmowy gen. Miles z repor
terami. W tych rozmowach 
poddawał Miles działalność 
departamentu wojny i gene
rała Schaftera ostrej krytyce, 
która rzuca jaskrawe św iatło 
na stosunki, jakie podczas o
statniej kampanii panowały w 
armii amerykańskiej. Ponie
waż Miles dopuścił się niedys- 
krecyi i pogwałcenia kodeksu 
Wojennego, przeto zostanie 
pociągnięty do odpowiedzial
ności, jeżeli się okaże winnym 
ogłoszenia sekretnych depesz 
urzędowych i niesubordyna
cji wr obec ministra.

I*ięć osób zabitych.
Ware, Mass.— Na linii ko

lejowej Bopton & Maine zde
rzy ly się pod Whitinas dwa 
pociągi, .przyczem znalazły 
śmierć 5 osób, a 5 innych ra
nione.

Zabiła podczas dojeniukro.- 
wy.

Madison, Wis. — Podczas 
burzy uderzył piorun w panią 
Gh. Anperson, żonę farmera, 
w chwili gdy doiła krowę. Za
bita została na miejscu.

Sa mobójst\vo dzikiego  
jeźdźca.

New York. — Szeregowiec 
II. Duval ze szwadronu A. 
dzikich jeźdźców zastrzelił się 
w' celi więziennej obozu Wi- 
koff. Był on 13 dni bez po
zwolenia ti krewnych i oba
wiał sie sądu wojennego.

/  obozu WikolT.

Camp Wikoff. — Lekarze 
wojskowi zaprzeczają wieś
ciom, jakoby w obozie graso
wała żółta febra. Chorzy cier
pią i umierają na malaryę, 
której nabawili się w Santia
go. Gdyby tam byli pozo
stali, rata śmiertelności była
by znacznie większa, niż w o- 
bozic tutejszym. Panuje nad
to w obozie tyfus, grożący 
wojsku wielkim niebezpieczeń 
stwem. Zarazki tej choroby 
wsiąkają wraz z wydzielinami 
chorych w ziemię, łączą się ze 
źródłami wody do picia i za
nieczyszczają ją. Zarząd wo
jenny uczynił wszystko, co w 
jego mocy było, ażeby w obo
zie, a zwłaszcza w szpitalach 
panował porządek.

Swoim porządkiem skarży 
sSędr. Sann, 2c jego uwagi, 
tyczące się obpzu Wikoff nie 
zostały we Washingtonie u
względnione.

Wia(ioinośGi_Mlejsl(ie.
Kaniony przez policjanta.

W niedzielę w nocy do pi
wiarni pn. 2901 Union ave., 
której właścicielem jest Fran
ciszek Dubek, wszedł niejaki 
McMeehcn i rozpoczął z tym
że kłótnię, w ciągu której 
wyjął rewrohver i groził strze
laniem. Policyant Andrzeje
wski, zawezwany, chciał are
sztować McMeehena, a gdy 
ten się op eral i policj anta po 
w'alił na podłogę, Antlr. wy
jął rewolwer, strzeli! dwa ra
zy i dwukrotnie ranił McMee
hena w głowę. Ranionego 
odwieziono do szpitala Mer- 
cy, gdzie na drugi dzień u- 
umarł.

Narzeczona za S800.
H. Stachowicz, cygan z o

bozu w Fort Worth, Tex, nie 
mogąc znaleźć w swoim o
bozie dziewczyny, która przy
padłaby mu do serca, przybył 
do Chicago, by tu w obozie 
cygańskim na 47 ul. i We
stern ave. wryszukać sobie na
rzeczone. Stachowicz odwie
dzał wszystkie namioty i av 
końcu wrpadla mu szczególnie 
w oczy lTletnia Róża Young, 
która istotnie ma być najpię
kniejszą w obozie dziewczyną. 
Wszedł tedy w układy z ro
dzicami dziewczyny i w koń
cu przyrzeczono mu ją dać za 
żonę za $800. Dziewczyna, 
która właściwie wedle zwy
czajów cygańskich, nie ma w 
tej sprawie głosu, podobo za
dowoloną jest wielce ze swe
go narzeczonego. .

Pożai-.
W niedzielę wieczorem o

koło godziny lle j w nocy wy
buchł pożar w dwupiętrowym 
budynku drewnianym pn. 800 
W. 18ta ule, którego dolna 
część jest murowaną i zrzą
dził szkodę na $200 nim uga
siła go straż ogniowa. Właści
ciel domu, Jan Prochaska, 
twierdzi, że ogień powstał z 
powodu nieostrożnego obcho
dzenia się z zapałkami. Mie
szka w tym domu Józ. Mader, 
którego sprzęty domowe zo
stały' zniszczone.

Postrzelony.
Krawiec Bernard Fried

man, który przyjął zatrudnie
nie u firmy Joseph Beifiekl & 
Co., gdzie strajk panuje, du
żo miał do zniesienia ze stro
ny unionistów, nakłaniających 
go do zaprzestania roboty. Je
den z nich, Ludwig Strubiń- 
ski, wczoraj w obec niego za
chowywał się tak groźnie, że 
Friedman wyjął rewolwer i 
strzeliwszy, ranił Strubińskie- 
go poniżej lewej łopatki. Ra
nionego. który z rodziną mie
szka pn. 623 S. Sangamon 
str.. zawieziono do szpitala 
św. Elżbiety, tam za pomocą 
promieni X odbryto położenie 
kuli, którą wyjęto, i lekarze 
oświadczyli, że życiu jego 
nie grozi niebezpieczeństwo. 
Friedmann aresztowany.

Szkaradne m orderstwo.
00 letni Louis Rosenblaum 

utrzymujący się z dawania le- 
kcyi w języku hebrajskim ży
dowskim dzieciom, został w 
szkaradny sposób zamordowa
ny przez 17letniego Jana Szle- 
chtę. Rosenblum, stawał w 
obronie synka pani Levi u 
której mieszkał, gdyż Schle- 
chta chciał go obić i uderzył p. 
Levi, broniącą swe dziecko.

Rosenblaum wystąpił w obro
nie obydwojga i kiedy słowa 
nie pomagały, wzniósł laskę 
na Szlachtę, ale ten rzucił się 
na starca, porwał go za gar
dło, obalił na ziemię, skoczył 
na jego piersi i obcasami tak 
długo bil po twarzy i po pier
siach, póki Rosenblum. krwią 
oblany, nie przestał jęczeć. 
Rosenbluma chciano zawieźć 
do szpitala powiatowego, ale 
w drodze'umarł.

Nowy szpital czeski.
W zeszłą niedzielę odby ło 

się poświęcenie pięknego gma 
chu wybudowanego na szpital 
czeski, przy 19ej ul. i Doug
las boulvard. Wiele towa
rzystw należących do różnych 
narodowości brało udział w 
uroczystości tej; pomiędzy ni
mi były także i polskie towa
rzystwa. Wymarsz był bar
dzo wspaniały i składał sic z 
kilku dywizji. Przemawiano 
po angielsku, niemiecku, po 
polsku i po czesku. Szpital 
ten należy do Zgromadzenia 
SS. Felicjanek z klasztoru w 
Joliet, 111. — i staraniem ich 
wystawiony został.

Robotnicze św ięto.
Dnia 5go września, w przy

szły poniedziałek, uroczyście 
obchodzić będą robotnicy tu
tejsi swoje “ święto robotni
ków”. Pokończono już przy
gotowania do wielkiej parady 
która w dziewięciu dywizyach, 
złożonych z rozmaitych unii i 
organizacyi, o godzinie 8ej ra
no rozpocznie się od rogu A- 
berdeen str. i Jackson boule- 
vard, przejdzie we wschodnim 
kierunku przez Jackson bou- 
levard do Michigan av., po
tem na południe do 16-ej uli
cy, potem z powrotem przez 
Michigan boul. na północ do 
Washington str., gdzie się 

.rozwiąże.

Nieszczęśliw e wypadki.
Auofust Laskowski zatrud

niony przy budującym się do
mu p. n. 185 Webster ave., 
spadł wczoraj o godz. 5 popo
łudniu z drabiny z wysokości 
12 stóp i mocno pokaleczył 
się w grzbiet. Zawieziono go 
w wozie ambulansowym do 
szpitala Br. Alexj'anów. Mie
szka on z rodziną p. n. 572 
Southport ave.

12 letni Karol Cichański 
spadł wczoraj rano o godz. 8 
z woza na Campbell ave. po
między Washington boul. a 
Park ave. Mocno potłuczone
go oddano pod opiekę leka
rza.

P osiedzen ie  delegatów .
Posiedzenie delegatów ob

chodów narodowych na Woj
ciechowie, odbędzie się w 
przyszłą sobotę dnia 3 wrześ
nia o godzinie 8mej wieczo
rem — w Hali Pułaskiego; 
Głównym celem zebrania bę
dzie dalsze posunięcie sprawy 
obchodu Mickiewiczowskiego, 
jaki odbyć się ma w dniu 9 
października r. b.—Obecność 
wszystkich delegatów jest ko
niecznie potrzebną. Będzie 
wiele ważnych spraw do zała
twienia.

Z szacunkiem
Komitet.

Zawiadomienie.
Pan Jan W. Atfelt Zwie

rzyński, który przez lat 9 był 
klerkiem w składzie firmy J. 
York, zawiadamia swoich zna
jomych i przyjaciół iż obecnie 
pracuje dla firmy Lederer & 
Oppenheimier, na Ashland 
av. i 47ej ul., Town of Lakę.

Poiacu w fliiienjGG.
: Shamokin, Pa.— Antoni Omisz,
‘ polski chłopiec, znajdujący Mą w 
. szpitalu już od roku z pokalce.zoiiem 
• kolanom, został dopiero w zeszłym 

tygodniu oporowany'. Kość r. kolana 
została szczęśliwie wyjętą.

Detroit, Mieli. Henryk W ró- 
ldewski, mieszkający przy ulicy 
Ilastings is74, został ciężko pokale
czony przy pracy w 1'aliryee “ Fur- 
nace it Monter Co." — Niósł on 
naczynie z roztopionym metalem, 
potknął sic i część ply nu wylał so
bie na nogę. Został oddany do syp 
iała Kmcrgeney.

— Ant. Wale, mieszkający przy 
ul. l.izandra I przy robocie w 
marglowni w okropny sposoli poka
leczył sobie lewą rękę. że nmpiila- 
ova zdaje się nieunikniona.

Tillin, O. -  Pani Loiidrowska za
paliła w piecu naftę, która esplodo- 
wała i suknie się zapaliły. Zaezcm 
pomoc nadeszła p. I.- tak się popa
rzyła, żc umarta.

Sterons Point, W is. — Dnia -I- 
boi. około pół do 9 rano spalił się 
w Junction City dom p. Jak. S k i b -
t»v. Początkowo sądzono, żc ogień 
przerzuci sic i na inne budy nki, w 
k o ń c u  jednak ogień zdołano zlokali
zować. Szkoda p. Jak. Skibby w y
nosi około *100. Na nieszczęście p. 
Skibba żadnej asektiraey i nie miał.

— Hrabia Z. Bielski, który obec
nie zamieszkuje w letniej swej re- 
zydenc.yi w Waiipaea, bawił tu w 
bieżącym tygodniu przc< parę dni.

New York, N. Y. — Anna Biel
ska, żona Walentego Bielskiego o
puściła męża i czworo dzieci i ulot
niła się z gaciłem !■ raneiszkiem 
Tańskim, podającym się w New 
Yorku za “ Franka Smitha”. W a- 
lenty Bielski rów nież gdzieś się za
przepaścił. Dzieci, z których naj
starsze ma lat 11 zostały bez dachu 
□a ulicy. Znaleziono je na scho
dach i powiadomiono o tein W bnn- 
go ks. Jana Strzeleckiego, miejsco
wego proboszcza, który się biedne- 
mi dziećmi zaopiekował i na razie 
polecił Tow. Dobroczynności. a

• 1 /i Buffalo, I* . \ . — Zona Jana ba. . Lłowicza, żl Sobieski ul., posila 
zbierać węgle na tory kolei okręż
nej (Belt Linę) pomiędzy Broadway 
i Sycamore, w raz z swą 11-lctnią 
córką Martą, i gdy obie zajęte były 
robotą, nadszedł pociąg. Matka 
zdołała umknąć się z toru lecz dzie- 
wezyna została porwaną przez koła 
i w oczach matki rozszarpana w ka
wałki. Maszynista dawał sygnał 
dzwonieniem i piszczałką, lecz wiatr 
wiał w przeciwną stronę i głos o
strzegawczy nic doszedł dziewczy
ny.

St. Paul, Minii. — Władysław 
Janaszak 10 letni syn Marcina Ja- 
naszak, zamieszkałego w dolinie 
rzeki Missis.śippi, utonął po połud
niu dnia i 0 bm. podczas kąpieli o
bok wysokiego mostu. Poszedł on 
kąpać się z paru innymi rówieśnika
mi i płynąc dostał widocznie kur
czów i utoną}, gdyż w okolicy nie 
było starszego człow ieka, który dał
by mu pomoL Ciało jego znalezio
no dwie godziny później i odesłano 
do domu strapionych rodziców.

Bay City, Mich. — Dziwne b> 
wają koleje ludzi. P. Alcksandci 
Jawornicki, były redaktor Razcu 
Kaliskiej, wyjechawszy do Amen 
ki, założył w Milwaukee aptekę. 
Ponieważ aplekarstwo nie zgadzało 
się 7. jego usposobieniem, p. Jawor
nicki rozpoczął studya medycyny i 
zdawszy egzamin został lekarzom w 
Bay City, wstanie Michigan, i jak 
sam pisze w liście do jednego ze 
znajomych— aby “ uprzystępnić so
bie klijenlclę amerykańską, oraz u- 
legajac okolicznościom, zmuszony 
był (?!) przybrać nazw isko, brzmią
ce po amerykańsku”.

W Clcrcland, Ohio, żona Anto
niego Butryinskiego powiła troje 
chłopców. Ma zamiar dać im imio
na: Wojciech Dewoy, Stanisław 
Sebley i Kazimierz Sampson. Po :l- 
merykańskii.

W South Bcild, Ind., W dl|cim 
Korycki, pracujący w fabryce odle
wów, wpad i do kolia z rozpalonem 
żelazem. Spalił się od razu.

W .Milwaukee, Wis., aresztowano 
Józefa ZaU rskiego pod zarzutem o
trucia swej familii-


