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Kandydaci w Bostonie na ministrów rz§du austryackiogo. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 15 maja. — Zapo- 

wiedziane na wczoraj demonstra- 

cye nie odbyły się ani tutaj, ani 
w innych miastach rosyjskich. 
Wszędzie panował względny spo- 
kój. Tutaj, w Kazaniu, w Tyflis, 
Saratowie, Rostowie, Kronszta- 

dzie, Kijowie, Tomsku i innych 
miastach, robotnicy świętowali, 
lecz o antyrządowych demonstra- 

cyach nie było tam mowy. Tutaj 
nie rzucono ani jednej bomby i 

nf£ rozlano ani jednej kropili 
krwi. Lud wiedział, że wojsko 
jest w pogotowiu, a ponieważ 
konnica patrolowała po ulicach, 
rozchodzono się wszędzie, zwła- 
szcza za pojawieniem się Koza- 
ków. Tylko- na cmentarzu Preo- 

brażeńskim zeszło się kilkunastu 
studentów i studentek. Śpiewali 
pieśni rewolucyjne i spowodowali 
tem zbiegowisko. Tutaj wystąpili 
Kozacy z nahajkami i lud rozpę- 
dzili. Zauważono, że Kozaków 

wysełano w małych oddziałach, 

aźebj^ zapobiedz większemu nie- 

szczęściu na wypadek, gdyby; 
rzucano między nich bomby dy- 
namitowe. 

.Generał gubernator Trepów 
zapewnia* ze ze strony wojska: 
nie padł ani jeden strzał w Pe- 

tersburgu Przypisuj e to tej oko- 

liczności, Że w sobotę kazał aresz- 

tować krzykaczy i burzycieli. Od- 

daje nadto sprawiedliwość robo- 

tnikom, że zachowywali się-lojal- 
nie. * 

Socyalilci ośmieszyli się, po- 
nieważ ich proklamacye i manife- 

sty nie wywarły żadnego skutku. 

Ogłosili strajk generalny, lecz 

mało kto zastosował się do tego 
rozkazu. 

Petersburg, 15 majas. — Ponie- 

waż metropolita Antoni, który 
agitował za przywróceniem pa- 

tryarcbatui, został przeniesiony 
za karę na Kaukaz, postanowiii 
tutejsi fcopi zebrać się i zaproter 
stować przeciw niesprawiedliwe- 
mu jtostępowaniu władzy. Rząd 
nie zewolił na odbycie zebrania. 

Petersburg, 15 maja. — Rząd 
rosyjski .pragnie widocznie zje- 
dnać sobie Polaków. Ogłoszono 
carski ukaz, znoszący dawniejsze 
rozporządzenie, które zabraniało 
Polakom nabywać grunta w tak 

zwanych ziemiach zabranych, a 

więc na Litwie -i na Rusi. 

Aleksandrowsk, 15 maja. —■ 

Rozeszły się tutaj głuche wieści 

o zamierzonym pogromie żydów. 
Bogaci kupcy zaczęli gromadnie 
opuszczać miasto. Na zlecenie 

władzy zorganizowano straż o- 

bywatelską, która pilnuje porząd- 
ku. 

Kiszyniew. — 15 maja. — Od- 

dział piechoty z 53go batalionu 

rezerwy rabował w sobotę skle- 

py żydowskie przy ulicy Mikoła- 

ja. Żydzi chronili się do piwnic 
i stajen, a żołdactwo wchodziło 
do mieszkań przez okpa, niszczy- 
ło meble i kradło, ci się dało. Po- 

licya okazała się bezsilną, lecz 

wojsko przywróciło porządek. 
Symferopol, 15 maja, — Skut- 

kiem podłożenia ognia spaliło się 
tutaj w -sobotę 140 sklepów i war- 

sztatów, które stanowiły wyłącz- 
nie własność żydów. 

Tokio, 15 maja. —'*Rząd japoń- 
ski posiada, dowody na swoje 
twierdzenie, że rząd francuski 
ignorował gwałcenie praw neu- 

tralności ze strony rosyjskiej. O- 

kręty Rożestwieśskięgo stały po 
kilka dni rr różnych portach 

francuskich, gdy tymczasem nie 
wolno żadnemu okrętowi przeby- 
wać dłużej w jednym porcie, niż 

przez dobę. W Saigon dziesiątki 
różnych parowców zaopatrywały 
rosyjskie okręty wojenne w wę- 

giel. 
Spuszczono tu wczoraj na wo- 

dę pierwszorzędny, nowoczesny 

kontrtorpedowiec "Hatsiszimo'\ 
Toulon, 15 maja. — Nieszczę- 

śliwie skończyły się wyścigi au- 

tomatycznych łodzi, które wypły- 
nęły z Algiers i podążały doTou- 
lonu. Na morzu powstała burza 
i jedna część łodzi potonęła a 

druga część stała się nieudolną 
do dalszego użytku. Strat w lu- 

dziach nie było, ponieważ ło- 

dziom ścigającym się towarzy- 
szyły dwa ikrążowniki i jeden 
kontrtorpedowiec. Te ratowały 
rozbitków. 

Manila, i5go maja. — Szereg 
potyczek stoczył w ostatnich 
dwóch tygodniach generał major 
Leonard Wood z powstańcami 
na wyspie Jolo, w liczbie 6co,któ- 
rym i dowodzi Pala. Powstańcy 
stracili dotychczas 300 ludzi, gdy 
tymczasem po stronie amerykań- 
skiej poległo 7 a ranionych jest 
19. Morosi wolą ginąć, niż pod- 
dawać się. ^Amerykanie wpędziii 
ich na bagna i otoczyli. Pala 

uszedł i nie myśli złożyć broni. 

Przekitem trudnił się handlem 
niewolnikami," a następnie urzą- 

dził rzeź, podczas której zginęło 
25 osób, między innemi kilku An- 

glików. 
Boston, Mass., 15 maja. —Wy- 

jechała ztąd oszustka, która mie- 

niła się być Karoliną, żoną roz- 

strzelanego cesarza meksykań- 
skiego Maksymiliana i siostrą ó- 

becnego cesarza austryackiego 
Franciszka Józefa. Pónaciągała 
Włochów na sumę $40,000. przy- 

rzekając ofiarodawcom, że za- 

mianuje ich ministrami i różnymi 
urzędnikami, skoro osiądzie _ 

na 

tronie austryackim. Pewna pani 
dała jej $3,000 w zamian za przy- 
rzeczenie, że otrzyma tytuł księ- 
żnej. Oszustka przyjmowała nai- 

wnych we wspaniale udekorowa- 

nym pokoju, siedząc na wysokim 
tronie, przybrana w purpurę i ob- 

sypana błyszczącymi "brylanta- 
mi". Otaczali ją dworzanie i ry- 

cerze. Dopuszczała głupich do u- 

całowania swej ręki, a ci składali 

jej swe oszczędności. 
St Louis, 15 maja. — W tu- 

tejszej starej katedrze odbyła si? 
uroczystość wręczenia paliusza 
arcybiskupowi Józefowi Glen- 
non. Po jednej stronie1 prezbyte- 
ryum stał tron przybrany w bar- 

wy-purpurowe i białe dla kardy- 
nała Gibbons, a po drugiej stał 

tron arcybiskupi. Kardynał wrę- 

czył arcybiskupowi paliusz i 

przyjął od niego odpowiednią 
przysięgę, poczem arcybiskup u- \ 

dzielił wiernym błogosławień- 
stwa. Kazanie wygłosił arcybi- 
skup Ireland z St. Paul. Między 
innymi brali udział w uroczysto- 
ści: arcybiskup Quigley z Chica- 

go, biskupi Foley z Detroit, 
Shumley z Fargo, Lellis z Lea- 

vonworth, Hennessey z Wichita, 
Burk ż St. Joseph, Horstman z 

Cleveland, Allen z Mobile i 
Dunne z Dallas. 

New York, 15 maja. — Przy- 
był wczoraj pod eskortą policyi 
niejaki Kapia, który zostanie od- 

wieziony do Honolulu, zkąd po- 
chodzi i gdzie sprzeniewierzył 
$15,000. Kapia uciekł do Japonii, 
a ztamtąd przez Azyę do Lon- 

dynu. Tam go przytrzymano, a 

kiedy powróci teraz do Honolulu. * 

będzie mógł sobie powiedzieć, że 

odbył podróż naokoło świata. 

Cherbourg, Fbancya, 12 maja. 
(Telegram specyalny "Polaka w 

Ameryce".) Ks. arcybiskup Si- 
mon i ja siadamy dzisiaj na o- 

krętuDeutshland" i jedziemy do 

Stanów Zjednoczonych. 
Do widzenia. Ks. Fiori. 

Różne notatki telegraficzne. 
— W Meiningen przesadzono wszy- 

stkich oficerów 2go turyngskiego puł. 
ku do innych miast, albo dano im dy- 
misyę, ponieważ okazało się prawdę,, 
co pisał o nich porucznik Henmann. 

Pomimo to skazano Henmanna na kil- 

ka misięcy więzienia. 
— Prusacy pragną wynagrodzić Ne- 

gra, który ocalił pomnik starego Fry- 
ca w Waszyngtonie od zniszczenia. 

Jak wiadomo, zgasił ów Neger lont od 

bomby, podrzuconej pod pomnik. 
— Za 10 milionów marek obstało- ! 

wała Rosya w • Niemczech różnych 
przyborów okrętowych. 

— Robotnik Wilhelm Kliem skradł 
w Berlinfe, w pałacu cesarskim, sześć 

noży i widelcy srebrnych — na pa- 

miątkę. 
— Różne niemieckie miasta i mie- 

ściny złożyły 410,000 marek na po- 
darki ślubne dla przyszłej następczyni 
tronu niemieckiego. 

— Cesarz Wilhelm zatwierdził plany 
zamku królewskiego, który ma stanąć 
w Poznaniu. Czy nie każe przypadkiem 
zburzyć zamku króla Przemysława? 

— Przyśniło się wszechniemcom au- J 
stryacldm przyłączyć Galicyę do Wę- 
gier. 

— Listonoszowie wiejscy w stanie 

Illinois postanowili upomnieć się o 

powiększenie pensyj i o zniesienie 

prawa werbowania nowych a- 

bonentów na gazety. Odpowiednie Zu- 

chwały zapadły na konwencyi w Peo- 

na. 

— Kapitalista Frank H. Kump z 

Kansas City, Mo., wziął w sobotę po 

raz trzeci ślub ze swą pierwszą żoną, 
z którą już dwa razy rozwodził się. 

— Nieszczęśliwe miasteczko Sny- 
der, zostało po raz drugi nawiedzone 

przez orkan. Obecnie zniszczone jest 
doszczętnie. ^ 

— W Eldorado Springs, Col-.^grad 
potłukł wszystkie szyby w oknach. 

— "W Indiana wzbierają wszystkie 
rzeki. Jeżeli w dalszym ciągu padać 
będą deszcze, zaniesie się na wielką 
powódź. 

Lepsze widoki w sprawie straj- j 
ku. — Ale do zakończenia 

nieporozumień daleko. 

Onegdaj wieczorem organizn- 
cya "Teamster's Joint Council" 
wprawdzie uchwaliła odrzucić żą- 
danie właścicieli zaprzęgów, by 
im wolno było odstawiać towary 
do firm, u których .strajk panuje 
i przyjęła rezolucye, w których 
wyraziła zaufanie do prezesa 
Shea i jego sposobu prowadzenia 
walki, ale wczoraj już okazało 

się, że pomiędzy przywódzcamlo 
wej oragnizacyi bynajmniej nie 

panuje jednozgodność zapatry- 
wań co do tego punktu i dzisiaj 
odbędzie się nowa sesya, na któ- 

rej podobno większość będzie się 
starała położyć tamę dalszemu 
szerzeniu się strajku. 

Burmistrz Dunne dziś przed 
południem konferować będzie z 

kilku przedstawicielami praco- 
dawców i unij rpwnocześnie,cho- 
ciaż nie wiele ma nadziei, by to 

doprowadziło do porozumienia. 
Prawdopodobną jest rzeczą, że na 

dzisiejszej sesyi rady miejskiej 
ktoś postawi wniosek, by kwe- 
stye sporne pomiędzy pracodaw- 
cami a uniami oddano pod sąd 
polubowny. 

Sam prezes Shea, jak słychać, 
również juz nie nalega na rozsze- 

rzenie się dalsze strajku, chociaż 
zależy mu na tem, ażeby nie za- 

rzucano mu brak ikonsekjvencyi. 
Zapewniają też, że na owem po- 
siedzeniu w sobotę, na którem u- 

chwalono odrzucić życzenie wła- 

ścicieli zaprzęgów, przed powzię- 
ciem uchwały odbyły się bardzo 
burzliwe debaty trwające dwie 
lub trzy godziny, a Shea w dy- 
skusyi nie brał udziału, chociaż 

był obecny. Wielce prawdopo- 
dobny rzeczy jest; żo na dzislej* 

1 szej sesyi uchwała owa zostanie 
zniesioną. 

Wiedle oświadczenia asystenta 
szefa policyi Schuettlera coraz 

więcej wozów rozwozi towary 
firm dotkniętych strajkiem; dzi- 
siaj- około 1900 takich wozów bę- 
dzie w ruchu pod strażą policyi, 
która po jednym liu.b po dwóch 
polieyantów wyznaczy dla każde- 
go wozu, a liczba ta codziennie 
zwiększać się będzie. "Łamacz 
strajku" Curry wczoraj sprowa- 
dził z St. Louis 200 nieunioni- 
stów. 

Swoją drogą strajk ten bardzo 
jest kosztowny dla miasta, iktóre 
teraz musi wydawać o $2,500 
dziennie więcej na policyą w] ce- 

lu utrzymania porządku. 
Siódmą ofiarą śmiertelną zabu- 

rzeń stał się wczoraj rano James 
Jennings, "łamacz strajku", mu- 

rzyn, który został zabity pn. 2517 
State str. Wszczął on sprzeczkę 
z Johnem Cahill, białym, zam. 

pn. 2614 Wallace str., a ten 

strzelił do niego i trafiwszy go w 

głowę, zabił na miejscu. Dwaj 
towarzysze Cahilla i pewien czy- 
ścibut murzyn, George Butler, 0- 

świadcza, że Cahill strzelił w o- 

bronie własnego życia. Cahill 
sani oddał się w ręce policyi. Ró- 
wnocześnie prawie obity został 
P. jLagrogoris, właściciel wozu z 

.przekąskami, kiedy wmięszał się 
w ten spór i zawieziono go do 

szpitala Mercy. Stan jego jest 
krytyczny. 

Wóz patrolowy ze stacyi Des- 

plalces str., zawezwany na miej- 
sce zaburzenia na rogu1 ul;c 
Green i Madison wczoraj wieczo- 
rem, wpadł na ostatni wagon pe- 
wnego pociągu kolei linowej linii 
Madison str. Dziesięć osób zosta- 

ło pokaleczonych, z tych 4 gro- 
źnie; porozwożono ich do szpita- 
lów. W -czasie kiedy to się dzia- 

rio^-Dennis Dalton, prywatny de- 

tektyw "Adams Express Co." zo- 

stał obity do nieprzytomności 
przez przyjaciół strajkerów i za- 

wieziono go do szpitala powiato- 
wego. Wczoraj aresztowano 20 

osób oskarżonych o wywoływa- 
nie zaburzeń. 

Nadto aresztowani zostali je- 
szcze dwaj prżywódzcy należący 
do Carriage and Wagon Wor- 

kers' Union Local No. 4., pod za- 

rzutem współwiny w zamordowa- 

niu C. J. Carstroma, alias C. J. 
Meyersa. Byli to John Haiden, 23 

Burling str. i Frank Nowak, 342 
Blackhawk str., obaj członkowie 
komitetu wykonawczego wymie- 
nionej unii. 

Zaburzeń i bójek było więcej 
jeszcze wczoraj, a szczególniej 
powtarzały się w murzyńskiej 
dzielnicy pomiędzy 27 a 30 ulicą 
i pomiędzy State str. a Armour 
ave. Zawezwano policyą do za- 

kładu pogrzebowego pn. 2955 
Archer avfc., ażeby ratowała nie- 

jakiego Franka Mecheskiego, li- 

czącego lat 20, zam. pn. 2499,38th 
str., który tam się schronił, ści- 

gany przez tłumy. 
6ooo woźnic unijnych wczoraj 

wzięło udział w pogrzebie G.eor- 

ge'a S. Pierce, strajikera zabitjego 
przez podszeryfa, poczem poma- 
szerowali ku ratuszowi, gdzie 
prezydent Shea przemówił. Za- 

pewniał on, że uniOniści zwycię- 
żą w strajku, chociaż nie wywo- 
łają strajku generalnego. 

Zabici przy napaściach. 
Wczoraj popełnione zostały 

dwa zabójstwa przy napaściach 
ulicznych,* przy jednej z tych na- 

paści został zabity napastnik, 
przy drugiej obrabowany. 

Eva Dakin, śpiewaczka ogród- 
kowa, wczoraj rano o godz. 5 zo- 

stała opadniętą na Monroe i Hal- 
sted str. przez dwóch ludzi, któ- 

rzy jej porwali pulares. Kiedy 
uciekali, strzeliła za nimi z rewol- 
weru i zabiła na miejscu jednego 
z nich, którego później identyfi- 
kowano jako Charlesa Pennetta, 
376 Washington boul. Została 0- 

na aresztowaną. Podejrzaną wy- » 

daje sie policyi okoliczność,że 

Pennett został trafiony wystrza- 
łem w oko, a zatem nie z tyłu, 
podczas gdy Eva Dakin utrzymu- 
je, że strzeliła, kiedy uciekał. Je- 
dnakowoż są świadkowie, którzy 
potwierdzają jej zeznanie. 

Michael White, robotnik zam. 

pn. 343 Illinois str., broniąc się 
przed napaścią dwóch rabusiów, 
został długim nożem na śmierć 

zażgany w zaułku na Indiana st. 

pomiędzy ulicami Rush i Pine. 
White jeszcze zdołał się zawlec 
do szynku Corbetta na rogu ulic 

Pine i Indiana, szeptem powie- 
dział co się stało i upadł bez przy- 
tomności, a kiedy zawezwana po- 
licya wiozła go do szpitala, iu- 

marł po drodze. 

Sędziwy adwokat zabity. 

Julius Rosenthal, liczący lat 

77, pochodzący z Niemiec, a mie- 

szkający w Ameryce od lat prze- 
szło 50, w sobotę rano został na 

Jackson boulevard i Clark str. 

przejechany przez powozik, któ- 

rego stangret po wypadku szyb- 
ko popędził konia i uciekł. Ro- 

senthal został zawieziony do "U- 
nion League Club", gdzie się o- 

kazało, że ma czaszkę pękniętą, 
i tam umarł o godz. 1 po północy 
w niedzielę. Zmarły był jednym 
z najwybitniejszych tutejszych 
żydowskich adwokatów i filantro- 

pów. Pogrzeb jego odbędzie się 
jutro. — Nieostrożnego woźnicę 
szukaj policya. 

Aresztowany w szpitalu. 

Onegdaj aresztowano w szpita- 
lu SS. Nazaretanek, Tomasza 

Ołowowicza i zamknięto na 

stacyi przy W, Chicago ave., 

gdzie iprzedewszystkiem zbada 

się jego stan umysłów}', gdyż 
zdaje- się, że jest częściowo obłą- 
kanym. Człowieka tego przyjęto 
tam przed 8 tygodniami jako ro- 

botnika, na pomocnika; palacza i 

do robót w ogrodzie. Ponieważ 
źle się zachowywał i źle pełnił 
obowiąki, wydalono go: ale co- 

dziennie powracał do szpitala po- 
mimo że ipilnowano, by się do 

niego nie dostawał, i znajdowa- 
no go codziennie w jego pokoiku, 
a potem przy stole. Onegdaj, gdy 
znów przyszedł do stołu, nie da- 

no mu obiadu: on jednak z no- 

żem w ręku zaatakował Siostrę i 

ta przestraszona dała mu jeść. 
Zawezwano jednak policyę i ta 

aresztowała go. Dał się areszto- 

wać bez oporu. 

Z urzędu zdrowia. 

Z tygodniowego raportu urzę- 

du zdrowia wynika, że w osta- 

tnich latach dziesięciu umarło 

9,199 dzieci liczących mniej niż 

.5 lat, mniej, niż w poprzednich 
latach dziesięciu, pomimo, żtt lu- 

dność się zwiększyła o przeszło 
pół miliona. — Urząd zdrowia 0- 

strzega też, że woda do picia po 

większej części jest niezdrową. 
W zeszłym tygodniu umarło 450 

osób: o 80 mniej, niż w tygodniu 
poprzedzającym, a o 81 mniej,niż 
w drugim tygodniu maja 1904. 

1 

Na tyfus umarły 3 osoDy, na ;iłu- 

klusz 14, na ospę I, na szkarłaty- 
nę 2. Samobójstw było 10, a in- 

nych gwałtownych wypadków 
śmierci 26. 

Ruch w budownictwie. 
W Chicago obecnie panuje w 

budownictwie ruch największy, 
jaki kiedykolwiek zaznaczono w 

tern mieście. Wprawdzie w osta- 

tnich1 'kilkunastu dniach strajk 
woźnic wpłynął na jego zmniej- 
szenie cokolwiek, ale pomimo te- 

go jest on olbrzymi stosunkowo. 
W pierwszych czterech miesią- 
cach roku bieżącego był prawie 

dwa razy większy, niż w zeszłym 
roku w tymże peryodzie czasu. 

Postarano się o zezwolenia na 

budowy kosztujące razeim $18,- 
735>355> podczas gdy w zeszłym 
roku cyfra odnośna wynosiła $9,- 
746.260. W kwietniu postarano 
się o zezwolenia na budowy 866 

budynków, których front zajmuje 
26,285 a kosztujących 
$7,289,300. 
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Nowy park. 
•Komisya parkowa dzielnicy 

południowej otworzyła wczoraj 
na rogu Marshfield avei i 46 ulicy, 
w okolicy rzezalń, nowy park i 
"dom Ludowy" tam świeżo wy- 
budowany. Mnóstwo osób w oko- 

licy mieszkających, a zwłaszcza 

Polaków i Czechów, wzięło u- 

dział w pięknej uroczystośri, tem 

piękniejszej, że nasz rzecznik 

miejski, pan Jan F. Smulski, prze- 
mówił tam po polsku, a pomiędzy; 
numerami programu uroczystości 
znajdował się także śpiew pani 
Smulskiej. Wi sali gimnastycznej 
odbyły się prodiukcye gimnasty- 
czne! polskich i czeskich towa- 

rzystw. — Park ten obejmuje ia 

akrów i nazywa się parkiem Da- 
visa. Na budowę domu wydała 
komisya parkowa $100,000. Za 

grunt zapłacono $40,000, a dal- 

szych $40,000 wyda się na upięk* 
szenie parku. 

Z biblioteki miejskiej. 
Otrzymujemy pismo następują- 

ce: 

Dzięki staraniom osób prywa- 
tnych, — oczywiście Polaków,— 
biblioteka miejska zaprenumero- 
wała dla swojej -czytelni nowe 

polskie czasopisma europejskie, 
a mianowicie "Prawdę" i "Biblio- 

tekę Warszawską", w &xlatku-do 

pism poprzednio prenumerowa- 
nych, t. j. "Tygodnika Ilustrowa- 

nego" i "Kuryera Warszawskie- 
go". Czasopism polskich amery- 
kańskich prenumeruje czytelnia 
biblioteki kilka. 

Publiczność polska powinna 
korzystać z tych czasopism, aże- 

by udowodnić, iż odczuwano 

brak tychże i ażeby zaprzeczyć 
twierdzeniom władz bibliotecz- 

nych, że popyt na pisma i książki 
polskie jest mały. 

Stanisław Żurawski. 
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KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Jak wiadomo, komlsya parkowa 

w dzielnicy zachodniej otrzymała od 

legislatury upoważnienie do pożycze- 
nia miliona dolarów na założenie ma* 

łych parków, a nadto do wydania bon- 

dów razem w sumie $2,000,000. W Je- 
sieni odbędzie się głosowanie nad t$ 
sprawy ale prezydent Bangs, pewny 

pomyślnego wyniku, Już stara się o u- 

łożenie planów do najstosowniejszego 
obrócenia tych funduszów. Parki Hum- 

boldta i Garfielda zostaną, upiększona. 
— D. 24 i 25 maja bawić w Chicago 

będzie sędzia Parker, były kandydat 

na prezydenta, jako gość związku pra- 

wników stanu Illinojs, którzy zbiorą 

się na konwencyą.. 
— Reprezentanci wielkich firm rz* 

zalnianych tutejszych wybrali się do 

/Waszyngtonu, ażeby po3karJyć się 
prezydentowi Rooseveltowi na niesto- 

sowno postępowanie komisy! prowa- 

dzącej śledztwo w sprawie truatu mię- 

snego. 
— 21 letnia artystka, Tlllie Buettgea 

1 16 letni Charles Hendersoin, syn wła- 

ściciela kopalni, wczoraj utonęli w: 

czasie przejażdżki po Jeziorze w pobli- 
żu Rogers Park w łódce, która się 

przewróciła w skutek wichru. Dwaj 

ich towarzysze uratowali się pływ* 
nlem. 

— Pani LIzzle Leldlg, 415 W. Hurom 

str., wczoraj używszy nafty do rożnie- 

cenią ognia w piecu, spowodowała po- 

żar, w skutek którego i ona i mały jej 

synek tak strasznie się popiekli, li o- 

by dwoje umarli w skutek tego parę go- 

dzin później w sipltalu. 
— Dr. John N. Sandblom, prezydent 

skandynawsko amerykańskiego zwiąż- 

ku dentystów w Chicago, wyjechał do 

Europy, ażeby w Kopenhadze, Sztok- 

holmie 1 Chrystyanll wystąpić z odczy- 

tami o postępie dentystykl. 
— Z rzeki na 22 ulicy dobyto zwłoki 

nieznajomego około 50 letnieco czło- 

wieka, utopionego może w skutek ja- 

kiego wypadku przed Jakimi 6 tygo- 

dniami. 
— Prezydent uniwersytetu chicago- 

t-ltJego, dr. Harper, dziś rano powraca 
do Chicago z New Yorku. 

— 60 członków chórów studenckich 
z Chrystyanll przybywa do Chicago w 

przyszłą sobotę 1 tutejsi Norwegczycy 

przez 3 dni podejmować ich będą. 
— Szarlatan John Alexander Dowie 

wczoraj w mowie swojej w Zlon City 

występował z nlecneml napaściami na 

duchowieństwo katolickie 1 między ln- 

neml przypisywał pewnemu księdzu 
katolickiemu w Chinach winę, 12 100 

Chińczyków napadło na pp. Kennedy, 

mlsyocawy amerykańskie*, 


