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WYNIK WYBORÓW.
W IE L K IE  ZW YCIĘSTW O  

STRONN ICTW A REPU
BLIKAŃSKIEGO.

Z Polaków wybrani aldermani 
Gołombiewski i Koraleski. —  O
gółem wybrano w mieście 23 re
publikanów, 11 demokratów i je

dnego niezawisłego republi
kanina.

DW UM ILIONOW A POŻYCZ
KA NA SZPITA L I DOM 
STARCÓW  UCHW ALONA 
W IĘKSZOŚCIĄ PRZESZŁO 

STU T Y SIĘ C Y  GŁOSÓW.

Walka z prohibicyą. —  1.014 
szynków będzie zamkniętych 

w Stanie Illinois.

Wczorajsze wybory w Chicago 
są kapitalnem zwycięstwem 
s t ronn ict w a rep u-bl i kań sk i ego,
które wyparło z Rady miejskiej 
11 demokratów i zastąpiło ich 
swoimi ludźmi.

Ogółem wybrano wczoraj 23 
republikanów, u  demokratów i
jednego niezależnego republika
nina, skutkiem czego Rada miej
ska składać się będzie obecnie z 
43 republikanów. 26 demokratów 
i dwóch niezawisłych republika
nów.

Z Polaków wyszli zwycięsko z 
urn wyborczych aldermani Go- 
łomlbiewski i Koraleski.

Wynik wyborów wczorajszych 
przedstawia się w całości jak na
stępuje:

1- sza warda —  Coughlin, de
mokrata —  obrany większością 
3.187 głosów;

2- ga warda —  Dixon. republi
kanin —  większość 2.242 głosów;

3- a warda —  Pringle, republ. —  
większość 1.652;

4- a warda —  Richert, dem. — 
większość 2.444;

5- ta warda —  McKenna, rep.
—  większość 393;

6- ta warda —  McKoid, rep. —  
większość 558;

7- ma warda —  Snów, rep. —  
większość 3.843;

8- ma warda —  Jones, rep. —  
większość 514;

9- ta warda —  Fick, dem. — 
większość 1.951;

10- ta warda —  Hurt. dem. —  
większość 1.804;

11 -ta warda — Novak, rep. —  
większość 1.237:

12- ta warda —  Uhlir, rep. —  
większość 3.443:

13- ta warda —  Evans, rep. —  
większość 230;

14- ta warda —  Lucas, rep. —  
większość 860;

15- ta warda —  Beilfus, rep. —  
większość 1.092;

16- ta warda —  KORALESKI, 
dem. —  większość 366;

17- ta warda —  Dever, dcm. —  
większość 1690;

18- ta warda —  Conlon, dem. —  
większość 2.064:

19- ta warda —  Bowler, dem. —  
większość 2.033;

20- ta warda —  Finn, dem. —  
większość 1.192;

21- a warda —  Foel, rep. —  wię
kszość 2.660;

22- ga warda —  Clettenberg,
większość 1.169.

23- cia warda —  Britten, rep. —  
rep. —  większość 132;

24- ta warda —  Redwanz, rep.
—  większość 324;

25- ta warda —  Thomson, nie
zależny republikanin —  większość

M 53;
26- ta warda —  Reinberg, dem.

—  większość 961;
27- ma warda —  Clancy, rep. —  

większość 2.568;
28- ma warda —  Blencoe, rep.

—  większość 670:
29- ta warda —  GOLOM BIEW 

SKI, rep. —  większość 578;
30- ta wanja —  Burns, rep. —

większość 1.314;
31- a warda —  Roberts, repi —

większość 659; j

32- ga warda —  Tinsman, rep.
—  większość 385;

33- cia warda —  Bihl, rep. —
większość 886;

34- ta warda —  Nolan, dem. —
większość 1.793;

35- ta warda —  Forsbcrg, rep.—  
większość 1.830 głosów.

Pożyczka powiatowa (emisya 
bomlów w sumie $2.000.000j na 
budowę nowego domu dla star
ców i kalek i szpitala przeszła w 
mieście 157.850 głosami przeciw 
63.441. czyli większością 94.439 
głosów; w pozostałych zaś miej
scowościach powiatu 13.239 gło
sami przeciw 6.114.

W całym powiecie Cook zafem 
171.089 głosami przeciw 69.525, 
czyli większością 101.564 głosów.

Do Rady miejskiej weszli na
stępujący “nowi” ludzie:

Ze stronnictwa republikańskie
go:

McKenna. Jones. Novak, 
Evans, Lucas, Clettenberg, Brit
ten. Redwanz, Clancy, Blencoe. 
Burns i Tinsman.

Ze stronnictwa demokratyczne
go:

Koraleski;
Niezawisły republikanin:
Thomson.
Walka z prohibicyą dała w 

Stanie Illinois wyniki tern zna
mienne. że wszystkie większe 
miasta oświadczyły się za utrzy
maniem szynków, mniejsze zas 
za prohibicyą.

Oto szczegółowy rezultat:
Za utrzymaniem szynków o

świadczyły się:
Sipringfield, Freeport, Aurora. 

Elgin, Sterling. Kankakee. Rock 
Island, Alton. Edwardsville, Gra- 
nite City, Madison. Venice. Wool 
River. Omphghent. Murphy&bo- 
ro, Grand Tower. Centralia, Lin
coln. Monmouth, Bloomington. 
Damille. Iłontiac. Dwight. Chats- 
worth. Flanagan. Joliet, Pekin, 
Canton. Lacon, Kewanee;

Za zniesieniem szynków:
Tavlorville. Pana. Rockford, 

Pęcatonica. Geneva, Batavia, 
Blackberry, St. Charles. Belvide- 
re, Decatur. Dixon, Hoopeston, 
Benton, Carbondalc. Salem. Kin- 
mundy, Odin, Sandoval, Wash
ington, Mount Sterling, Vanda- 
lia, St. Elmo, Shelbyville, Maris- 
sa. Monticello, Bement. Carmi, 
Chalcston. Mattoon, Oakland, Sy- 
cainore. De Kalb i Leland.

Milwaukee, Wis., 8 kwietnia.—  
Mayorem wybrany David S. Rosę 
<lemokrata, który pobił przeciw
nika swego socyalistę Seidla wię
kszością 3.000 głosów. Rosę był 
już cztery razy burmistrzem mia
sta Milwaukee. Kandydował na 
platformie t. zw. “ Personal Li
berty”.

SPÓR O ZW ŁOKI W IE L K IE 
GO PISARZA.

Paryż, 8 kwietnia. —  Wdowa 
po sławnym powieściopisarzu 
Zoli ogłasza w pismach tutaj- 
szych list otwarty, w którym 
dziękuje obywatelom za projekt 
uczczenia pamięci jej męża, któ
rego zwłoki chcą przenieść do 
Panteonu, i prosi, by zamiaru te
go zaniechano, raz dlatego, że 
niechce ze zwłokami temi się 
rozłączyć, a powtórc dlatego, żc 
sława wielkiego pisarza nie po
trzebuje już takich dodatkowych 
zaszczytów.

POŻAR STEPÓW.

Dethbridge, Man., 8 kwietnia.
—  Pożar stepów zniszczył na 
północ od Magrath wielki szmat 
kraju. Wielu osadników postra
dało w pożarze swoje mienie.

DŻUMA W  POŁUDNIOW EJ 
AM ERYCE.

Lima, Peru, 8 kwietnia. —  W
Limie i w innych miejscowo
ściach Peru, wybuchła dżuma.

> ł

ZE STOLICY KRAJU,
OBRADY SENATU I IZBY 

REPREZENTANTÓW .

Senator Hale przeciw nowym 
zbrojeniom. —  Izba radzi nad 
sprawami okręgu Columbii. —  
Prezydent Federacyi Pracy 
Gompers broni spraw Robotni

czych przed komisyą Izby Re
prezentantów.

Washington, D. C., 8 kwietnia.
—  Senat na przedpołudniowem 
posiedzeniu zajmował się artyku
łem opublikowanym w jednej z 
tutejszych gazet. Artykuł ten o
mawia, żc minister wojny Taft 
zamierza armię podnieść d° 125,
000 ludzi. Senator Hale wypowie
dział w tej sprawie główną mo
wę. w której stanowczo oświad
czył się przeciwko takiemu pod
wyższaniu armii. Również wystę
powa! przeciwko budowie czte
rech nowych pancerników.

Hale postawił wniosek, ażeby 
rozpatrzono na nowo budżet dla 
armii, ale kiedy się przekonał, żc 
wniosek ten nie będzie miał wca
le poparcia, sam go cofnął.

Podczas posiedzenia popołud
niowego w senacie uchwalono 
przedłożenie w sprawie fortyfi- 
kacyj w sumie $12.106.187.

Całe wczorajsze posiedzenie I
zby Reprezentantów poświęcone 
było obradom nad budżetem dla 
dystryktu kolumbijskiego. Przy
jęto dwie poprawki, mające zna
czenie tylko dla spraw lokalnych. 
Jedna ustanawia cenę gazu w dy
strykcie na 75 centów, druga zaś, 
ażeby wszystkie drzwi w tutej
szych szkołach otwierały się na 
zewnątrz.

Washington, D. C„ 8 kwietnia.
—  Przed podkomitetem komisyi 
dla kwestyj prawnych Izby Re
prezentantów przemawiał Sa
muel Gompers, prezydent ‘‘Ame
rican Federation of Labor” , w i
mieniu unij robotnczycb. Podko
mitet zajmuje się obecnie popra
wką wniesioną przez kongresma- 
na Hepburn do ustawy przcciw- 
trustowej Sbermana. Hepburn u
czynił to na żądanie "Naftolial 
Civic Federation”. Gompers powie 
dział, że przeciwtrustowa ustawa 
Sbermana. która w wielu wypad
kach występuje przeciwko robot
nikom, jeszcze jest lepsza, aniżeli 
nowa poprawka, według której 
unie robotnicze muszą być zare
jestrowane w wydziale korpora
cyjnym ministeryum handlu.

Haana, 8 kwietnia. —  Guberna
tor Magoon na rozkaz prezydenta 
Roosevelta rozporządził, ażeby 
wszyscy prowincyonalni guber
natorowie wnieśli swoje rezygna
cje. Wszyscy zastosowali się do 
tego rozporządzenia, z wyjątkiem 
gpbernatora Silvy Camaguey. 
Sika odpowiedział w te słowa: 
“ Nie mogę zastosować się do pań
skiego żądania, albowiem to ró
wnia się dymisyi, i nic sądzę, aże
by pan był bezpośrednio upraw
niony do takiego kroku”.

Z KRONIKI BANDYTYZM U.

Topeka, Kansas, 8 kwietnia. —
W miejscowości Huron, w po
wiecie Atchinson, sześciu bandy
tów' rozbiło kasę banku stanowe
go. poczem uciekli z łupem $6.000.

Holdenville, Oklahoma, 8 kw'ic- 
tnia. —  W  miasteczku Ycager 
bandyci rozbili kasę banku far
merskiego i uszli z łupem $1.850.

TRUCIZNA ZAM IAST WÓD
KI.

Winnipeg, Man., 8 kwietnia.—
Trzech Indyan w rezerwacyi 
Sw'an Lakę napiło się soku cytry
nowego jz powodu braku wódki. 
Wszyscy trz?j zmarli.

Z POLAJRACY.
4,750.000 LUDZI, POZBAW IO

NYCH PRACY.

Strajk górników w kopalniach 
węgla. —  Zjazd pracowników i 
pracodawców w Toledo, O. —  
Groźna sytuacya. —  Nadmier
ne żądania właścicieli kopalń. 

—  Ofiary pracy.

Indianapolis, Ind., 8 kwietnia.
—  Przedstawiciele górników i 
właścicieli kopalń węgla w środ
kowym okręgu, obejmującym 
Stany Illinois, Indiana, Ohio i 
Zachodnią Pennsylwanię, posta
nowili zwołać na dzień 14 kwiet
nia, do Toledo, 0 -. międzystano- 
wą konferencja w celu ustano
wienia nowej skali płacy.

Wybrano dlatego Toledo, a nie 
Indianapolis, ponieważ chciano w 
ten sposób obrady usunąć z pod 
wpływu przemysłowców. Komi
tet. składający się z dziesięciu 
właścicieli kopalń i reprezentan
tów unij górniczych, ma zadecy
dować, czy praca w kopalniach 
ma bj'ć tymczasowo dalej prowa
dzona.

Kansas City, Mo., 8 kwietnia.
—  Widoki na porozumienie po
między 35,000 górników a wła
ścicielami kopalń znikły zupełnie, 
ponieważ pracodawcy postawili 
kilka żądań, na które górnicy nic 
mogli się zgodzić. Ale ponieważ 
konferencja nie została jeszcze u
kończoną, przeto należy mieć na
dzieję że prezydent “United Minę 
Workers”, Lewis, który przybył 
tu dziś z Indianapolis, potrafi je
szcze zażegnać katastrofę.

Właściciele kopalń przedewszy- 
stkrem domagają się., ażeby gór
niej' podpisali kontrakt nie na je
den rok, ale na trzy lata. Na to 
jednak górniej’ przystać nic chcą.

Huntington, W. Va., 8 kwiet
nia. —  Podczas usuwania całj*ch 
mas kamieni, które zasypały tory 
kolei “Chcsapeake and Ohio” w i 
pobliżu Mcadow Crcek, nastąpił | 
wybudh dynamitu, skutkiem któ
rego siedmiu robotników odnio
sło ciężkie rany.

New York, 8 kwietnia. —  Sa
muel A. Stodcl, sekretarz “ Indu- 
strial Workers of tlie World”, 
podaje w opublikowanem sprawo
zdaniu, że liczba robotników po
zostających obecnie bez zajęcia 
w trzydziestu siedmiu Stanach U
nii wynosi 4.750.000 głów.

KO N FLIKT M IĘDZY STANA
MI ZJEDN. A ROSYĄ.

Tokio, 8 kwietnia. —  Z wielką 
uwagą śledzą tu przebieg roko
wań pomiędzy rządami ajnery- 
kańskim i rosyjskim, wynikłych z 
powodu, żc jeneralny konsul ame- 
rjrkański w Harbinie nie chciał u
znać zwierzchnictwa Rosyi nad 
Mamlżuryą. Niektóre gazety 
wnioskują, że prawdziwym powo
dem wystąpienia konsula amery
kańskiego jest japońska gospo
darka w południowej Mandżuryi.

Washingtoński korespondent 
jednej z tutejszych gazet doniósł, 
że rząd amerykański postanowił 
zaprotestować przeciwko postę
powaniu Rosyi i Japonii w Man
dżuryi. Według jednej z nadesz- 
łycli tu depesz, jeneralny konsul 
Fisher miał oświadczyć, że rząd 
amerykański z własnej inicjaty
wy domaga się zmiany polityki 
japońskiej w Mandżuryf. Wiado
mość ta dala powód do wielu ko
mentarzy w tutejszej prasie. Jed
na z wysoko położonych osobisto
ści w ministerjmm spraw zagra
nicznych oświadczyła w obecno
ści przedstawiciela Prasjr Zjed
noczonej, że rząd japoński nie 
wierzy, aby Stany Zjednoczone 
miały wj^tępować przeciwko po
lityce Japonii w południowej 
Mandżuryi. Wstrclkie pogłoski o
bliczone są na Jo, ażeby stosunek 
obydwóch rządów oziębić.

DROBNE WIADOMOŚCI 
KRAJOWE,

PRZYGODY PANNY GOLD
MAN.

Kanada chciała wydać ją Rosyi, 
ale głośna anarchistka zemknę- 
ła do Stanów Zjedn. —  Nad
użycia trustów. —  Zbiegli wię
źniowie. —  Zwinięcie wielkie
go banku. —  śmierć kongres- 
mana.

Winnipeg, Man., 8 kwietnia.—
Głośna anarchistka, panna Emma 
Goldman, została przez władze 
kanadj'jskie wydalona za podbu
rzające mowy, które wygłaszała 
do robotników tramwajowych. 
Rozeszła się pogłoska, że władze 
imigracyjne Stanów Zjednoczo
nych nie 'przepuszczą jej do kra
ju. Pogłoska ta jednak okazała się 
fałszywą, ponieważ anarchistka 
przez nikogo nie zaczepiona, spo
kojnie przejechała granicę. Rząd 
kanadyjski postanowił ją depor
tować do Rosj'i. jej kraju rodzin
nego, w razie gdjrby jej nic przy
jęto do Stanów Zjednoczonych.

, SKAZANIE TRUSTU.

New York, 8 kwietnia.—  Wiel- 
koprzysięgli uznali winnym za
rząd kolei “Great Northern Rail- 
way Co.”, za dawanie zniżki za 
przewóz towarów kompanii “A- 
inerican Sugar Refining”.

Sędzia Holt, przed którym pro
ces się odbywał, skazał kompanię 
kolejową na $5000 grzywnjr. Ten 
sam sędzia następnie umorzył po
dobną skargę, wystosowaną prze
ciwko “Northern Steamship Co.”

ZW INIĘCIE BANKU.

Boston, Mass., 8 kwietnia. —
Interesy instytucyi finansowej 
‘‘National Bank of the Repuhlic”, 
założonej w r. 1864 z kapitałem 
$2,000.000, przeszłj* w ręce ban
ku “ National Shawnat”. Według 
sprawozdania z d. 28 lutego b. r. 
depozj'ty w “ National Bank of 
the Republic” wynosiły $16.000.
000, a nicpodziclone zyski $1,600.
000.

UCIECZKA WIĘŹNIÓW. 
Gulport, Miss., 8 kwietnia. —

Uzbrojony oddział obywateli 
przeszukuje całą okolicę za zbic- 
głjMiii ośmioma murzynami z tu
tejszego więzienia powiatowego. 
Czterech z tych murzynów u
znano już winnymi morderstwa, 
pozostali zaś pozostawali w śle
dztwie pod tein samem oskarże
niem.

ŚMIERĆ KONGRESMANA. 
South Bend, Ind , 8 kwietnia.—

W Indianapolis zmarł wczoraj ra
no po krótkiej chorobie Abraham 
Lincoln Brick, członek Izby Re
prezentantów. Urodził się 27-go 
maja r. 1860. a w r. 1898 otrzymał 
poraź pierwszy mandat poselski.

UCH W AŁY METODYSTÓW. 
New York, 7 kwietnia. —  Na

obradującej tu konfercncyi meto
dystów nowojorskich przyjęto re- 
zolucyę, potępiającą uchwałę ra
dy szkolnej nowojorskiej, według 
której imię Chrystusa zostało u
sunięte z książek w szkołach pu
blicznych.

Ponadto przyjęto rezolucyę. 
znoszącą 248 paragraf przepisów 
kościelnych. Paragraf ten zakazy
wał członkom metodj*skiego ko
ścioła uczęszczania na zabawy 
taneczne, granie w karty, oraz od
wiedzania teatrów.

ŚW IĘTOSZKI W STANIE 
MICHIGAN.

Detroit, Mich., 7 kwietnia. —
Podczas wczorajszych wyborów 
w czternastu powiatach w dzie
więciu zwyciężyli prohibicyoni-< 
ści. W  powiatach Kalamazoo, 
Cass, Gladwin, Osceola i Oak- 
iŁ-nlt) nrohihievoniści orzeerrali.

WOJOWNICZY CASTRO.
MOŻLIWOŚĆ WOJNY MIĘ

DZY W ENEZUELĄ A STA
NAMI ZJEDN.

W Washingtonie czynią się w 
wielkiej tajemnicy przygotowa
nia na wszelki wypadek. —  O- 
braźliwy artykuł wenezuelań- 
skiej gazety. —  Castro agituje 
przeciw Rooseveltowi.

Caracas, sobota, 28 marca. —
Przybycie tu do La Guaria r. 17 
marca krążownika Stanów Zjcd- 
noczonych “Tacoma”, oraz noty 
dyplomatyczne wymienione po
między sekretarzem stanu Root. 
a ministrem Wenezueli dla spraw 
zagranicznych, naprężyły nie
zwykle stosunki dyplomatyczne 
pomiędzy obydwoma rządami. 
Chodzi tym razem głównie o bez
prawne otwarcie przez władze 
wenezuleskie phzesyłek poczto
wych, przeznaczonych dla krążo
wnika “Tacoma”.

Na drugi dzień po wymianie 
not dyplomatycznych, jeden z tu
tejszych dzienników “ El Consti- 
tutional” opublikował artykuł, w 
którym powiada, że Rooscvelt u- 
myślnic szuka pozorów, ażeby 
wywołać wojnę z Ycnezuelą.

Artykuł ten wywołał tu wiel
kie wrażenie, ponieważ wiado- 
mem jest powszechnie, że bj'ł on 
napisany z polecenia i według 
wskazówek prezydenta Castro.

Washington, D. C-. 8 -cwietnia. 
—  Rząd przygotowuje plan wy
słania na wody Wenezueli od
działu wojska lądowego i kilku o
krętów wojennych. Prezydent 
Roosevelt czeka tyko dotyczącej 
uchwały kongresu.

Bjrć może. żc ta dcmonstracya 
wojenna zostanie zupełnie przez 
administracyę zaniechana, ale mi
nisteryum wojny i marynarki ro
zw in ęło  gorączkową czynność w 
tej mierze.

Na przedstawienie sekretarza 
stanu Roota. prezydent Rnosevelt 
sprawę tę oddał do rozważenia 
jeneralnym sztabom armii < ma
rynarki.

Prezydent Roosevclt według 
konstytucyi nie może wypowie
dzieć wojny Wenezueli. Może to 
uczynić tylko władza ustawodaw
cza. Obecnie czynione są więc 
tylko przygotowania na wszelki 
wypadek.

Wszelkie rozporządzenia dotj'- 
czącc tej sprawy trzymane są w 
ścisłej tajemnicy i przesyłane są 
z biura do biura ustnie. Nie za
chowywano już takich środków o
strożności od czasu przygotowań 
do międzynarodowej wyprawy 
przeciwko bokserom chińskim.

ZMIANA RZĄDU W ANGLII.

Londyn, 8 kwietnia. —  Herbert 
TT. Asquith, domniemany przysz- 
łj’ premier, udał się do Biarritz 
do króla Edwarda i przed sobotą 
do Londynu nie powróci. Według 
wiadomości ze źródła dobrze po
informowanego gabinet ukształ
tuje się w następujący sposób: 

H. S. Asguith, premier i pierw
szy lord skarbu; David Lloyd 
Gcorgc, kanclerz skarbu; Lord 
Tweedmoutli, prezydent rady ko
ronnej : Earl of Crawe, sekretarz 
stanu dla kolonij; Reginald Mc- 
Ilenna. pierwszy lord admirali
cji : Winston Spencer Churchill, 
prezydent rady handlowej; Wal-j 
ter Runciman. prezj-dent rady i 
wychowawczej. |

ZBROJENIA ARGENTYNY.

Rio Janeiro, 8 kwietnia. —  Z
dobrze poinformowanego źródła 
nadeszła tu wiadomość, że rzecz
pospolita argentyńska ma zamiar 
zakupić od rządu włoskiego trzy 
pancerniki “ Regina Elcna”, “ Ne- 
pali” i “ Roma” za sumę $20.000.
000. Argentyna czyni to dlatego, 
ażebi co do siłj' floty nie dać się 
prześcignąć Brazylii.

KRWAWE ROZRUCHY 
W LIZBONIE.!

W LIZBONIE W RZENIE N IE * 
USTAJE. J

Aresztowania są na porządi^ł 
dziennym. —  Ulice obsadzone 
są wojskiem. —  Miasto wyglą
da jak obozowisko. —  Krwawa 
statystyka walk niedzielnych.—  1 
Urzędowe sprawozdanie z w y -) 
borów.

—
Lizbona, 8 kwietnia. —  W  sto- |

licy panuje ogromne rozdrażnie
nie z powodu strzelania do ludu * 
w zeszłą niedzielę, kiedy to pa
dło na ulicach siedm osób, a 60 
ciężko raniono. Rząd obawiając 
się rozruchów, przedsięwziął 
wszelki? środki ostrożności. Uli
ce Lizbony wyglądają jak obozo- j 
wisko. Kilka pułków piechoty 
wraz z kilkoma bateryami arty- 1 
leryi obsadziło skwery “Canioes” I 
i "Pedro”. Oddziały kawaleryi 
patrolują po ulicach, na rogach 
zaś stoją na straży lansyerzy. —  
Przywódca republikanów, Ber- 
nardino Machado, zażądał od cy
wilnego gubernatora wycofania' 
wojsk z ulic. Urzędow'C sprawo
zdanie o wyborze deputowanych 
\y całym kraju, łącznie z kolonia
mi. brzmi następująco: wybrano: 
ze stronnictwa regeneratorów 62, 
postępowych 59, niezawisłych 17, 
narodowców 2, republikanów 5. 
(4 z Lizbony i 1 z prowincyi), 
zwolenników Franca 3 i dysyden
tów postępowych 7. Razem wy
brano 155 deputowanych.

Washington, D. C., 8 kwietnia. 
—  Amerykański poseł z Lizbony, 
Bryan. przesłał telegram co do 
wyniku wyborów następującej . 
treści: “ Monachiści zwyciężyli^ 
przeważającą większością; rozru- 

I cliy ograniezjdy się tjdko do mia
sta Lizbony, w innj’ch częściach 
Portugalii panował zupełny spo
kój.

Lizbona, 8 kwietnia. —  Wczo
raj przybyły tu dwa bataliony 
piechoty i dwa szwadrony kawa- 

j leryi, w celu wzmocnienia garni
zonu miejscowego. Miasto znaj
duje się w stanie ogromnego pod
niecenia. Bandy awanturników 
przeciągały przez miasto i splą- . _ 
drowały kilka domów. Żołnierze 
puścili się za niemi w pogoń, i o
debrali im łup.

Lizbona, 8 kwietnia. —  Pomi
mo. że miasto roi się od wojska, 
położenie wcale się nic polepszy
ło. Wczoraj wieczorem przyszło 
do rozruchów, które jednak woj-, 
sko natychmiast uśmierzyło. Pod
czas wczorajszego dnia areszto
wano dwieście osób. Według u
rzędowego zawiadomienia w ze
szłą niedzielę i poniedziałek are
sztowano 600 osób.

Cztery osoby, w niedzielą 
przez wojsko postrzelone, wczo
raj zmarły.

STRASZNY POŻAR NA W Ę
GRZECH.

Wiedeń, 8 kwietnia. —  Z Bu
dapesztu nadeszła tu wiadomość 
o ogromnym pożarze, który zni
szczył doszczętnie węgierską 
miejscowość Pusteavam; spaliło 
się 43 zabudowań mieszkalnych i 
gospodarskich. Ogień szerzył się 
z gwałtowną szjdikością, a silny 
wicher orzerzucał płomienie z je
dnego domostwa na drugie. Kił-^i 
ka osób zginęło w ogniu.

— --------------
MAŁŻEŃSTWO KSIĘCIA 

ABRUZZÓW.
Rzym, 8 kwietnia. —  Na p o - l

siedzeniu rady familijnej w K w i- I  
rviia!e. w którem brał udział k r ó li  
Wiktor Emanuel, zgodzono s i ę l  
na zaślubiny księcia Abruzzów.2 1 
am erykańską milionerką Katarzy« a l  
ną Elkins. Książę Abruzzów n*»j| 
tychmiast wyjechał do $pezu,J| 
gdzie objął dowództwo nad pan- 1  
cernikieni “ Regina Elena”. Zarę- I 
czyny księcia nic będą urzędoW- I 
nie ogłoszone. 1


