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San Diego, Cal., 22go lipca. — 

Marynarka Stanów Zjednoczo- 
nych została nawiedzoną wiel- 

kiem nieszczęściem; najwięk- 
szem, jakie jej się wydarzyło do- 

tychczas w czasach pokojowych. 
W zatoce San Diego eksplodował 
kocieł kanonierki Bennington. 
Katastrofa wydarzyła się wczo- 

raj o godzinie 10:30 przedpołu- 
dniem, podczas gdy oficerzy i ma- 

rynarze na pokładzie statku wo- 

jennego spokojnie oddawali się 
swoim zatrudnieniom, a mnóstwo 

osób ze setek jachtów i innych 
małych statków, jakoteż z brze- 

gu, przyglądało się pięknemu o- 

krętowi. 
Nagle z wybrzeża ujrzano gę- 

sty kłąb dymu wznoszący się w 

górę, usłyszano huk głośny, a kie- 

dy dym się rozszedł, straszny 
przedstawił się widok. Kanonier- 
ka w gruzy była rozszarpaną, w 

wodzie walczyli ze śmiercią cięż* 
ko pokaleczeni o twarzach zczer- 

niałych, na szczątkach pokładu 
leżały ciała drgające krwią zala- 

ne i wszędzie panowało nieopisa- 
ne zamięszanie. 

Małe statki pośpieszyły na- 

tychmiast z pomocą tonącym i 

istotnie wielu ratowano. Na wy- 

brzeżu, na tamach, szybko urzą- 
dzono tymczasowe miejsca opa- 

trunku, ambulanse galopem nad- 

jeżdżały, lekarze zajęli się opatry- 
waniem rannych. Szpitale przy- 

gotowały się do przyjęcia ranio- 

nych, których przywożono w wo- 

zach ekspresowych, powozach, au- 

tomobilach, tramwajach. Na uli- 

cach, na chodnikach leżało dużo 

pokrwawionych i pokaleczonych, 
którym na razie niepodobna było 
pomódz: niektórzy z nich umiera- 
li z powodu utraty krwi. Widok 

był przerażający. 
Kanonierka tfenmngton, a ra- 

czej jej szczątek, stoi teraz na ko- 
tu icy u warsztatu okrętowego 
Spreckle'a. Do godziny 12 w po- 
łudnie 50 zwłok przywieziono na 

lid. , 

Komendant okrętu Young i le- 
karz okrętowy Pcck znajdowali 
się na wybrzeżu w czasie eksplo- j 
z; i; porucznik okrętowy Yates 

zastępował komendanta na okrę- 
cie. Yates mocno był poparzony i 

podobno już nie żyje. Jedynym 
nieuszkodzonym na okręcie ofice- 

rem jest porucznik Wade; jego 
kolega Sabin ma ręce mocno po- 

parzone, także i dwaj inni ofice- 

rzy mocno .są pokaleczeni. 
O ile wiadomo, wydarzyła się 

eksplozya w głównym kotle paro- 
wym przed kominem.' Była ona 

tak gwałtowną, że niektórzy ma- I 

rynarze zostali wyrzuceni na 200 

stóp w górę. 
Część górnego pokładu zerwa- 

na kompletnie. Większość załogi 
zgromadzoną była pod pokładem 
i tam najstraszliwsze zrządzone 
zostało spustoszenie. O ile do- 

tychczas wiadomo, zabitych zo- 

stało 39 osób, a między nimi po- 
rucznik Perry, 21 jest zaginio- 
nych i zapewne żaden z nich tak- 
że nie uszedł śmierci, a 76 jest 
pokaleczonych; — z nich niektó- 

rzy tak ciężko, że niezawodnie 
również umrą. 

Kopenhaga, 22go lipca. — Do 

gazety Godsiadan donoszą z Pe- 

tersburga, że w pobliżu -Nikoła- 

jewska u ujścia rzeki Amur poja- 

wiły się japońskie okręty wojen- 
ne. Wielu mieszkańców Nikoła- 
jewska i Władywostoku uchodzi 
do Chabarowska. 

Tokio, 22go lipca. — Wedle u- 

rzędowego raportu, liczba Ro- 

syan, którzy na Sachalinie dosta- 

li się w niewolę Japończyków, 
wynosi 461. Pomiędzy nimi znaj- 
duje się jeden pułkownik i kilku 

innych oficerów. 
Paryż, 22go lipca. — Witte z 

małżonką i towarzyszami podró- 
ży przybył tu wczoraj o godzinie 
4 po południu; mnóstwo francuz- 

kich urzędników i członków cia- 

ła dyplomatycznego witało go na 

dworcu. Powitanie było równie 

uroczyste, jak serdeczne. Zauwa- 

żono, że od czasu swej ostatniej 
bytności w Paryżu, Witte znacz- 

nie się postarzał. Posiwiał i barki 

jego nieco się pochyliły, ale za- 

wsze jeszcze wygląda na męża 
żelaznej woli. 

Oyster Bay, 22go lipca. — 

Tekst noty chińskiej, który pre- 

zydent Roosevelt dozwolił ogło- 
sić, brzmi jak następuje: "Rząd 
cesarski chiński, patrzący z ubo- 

lewaniem na nieszczęśliwe zerwa- 

nie stosunków pokojowych po- 

między Japonią a Rosyą, dowia- 

duje: się teraz, że są w toku roko- 

wania celem przywrócenia poko- 
ju i przyjaźni. Ale w wojnie obe- 

cnej polem operacyj wojennych 
zrobiono terytoryum chińskie. 

Dlatego niniejszem oznajmia się 
wyraźnie, że żadne rozporządze- 
nia tyczące się Chin, jakie zawie- 

rać może układ pokojowy, nie 

mogą być uważane za obowiązu- 
jące bez porozumienia się poprze- 
dnio z Chinami. Dyplomatyczni 
reprezentanci Chin w Japonii i 

Rosyi otrzymali telegraficzne po- 
lecenie, by oświadczenie to zako- 
munikowali rządom Japonii i Ro- 

syi" Nota nie ma daty. 
Warszawa, 22go lipca. — Ste- 

fan Okrzeja, który został skaza- 

ny na śmierć za rzucenie bomby 
do koszar policyjnych na Pradze 
dnia 26 czerwca, wczoraj został 

stracony. Kat zmuszony był dwa 

razy wykonać egzekucyą, gdyż za 

pierwszym razem sznur się ur- 

wał. Ostatnie słowa skazańca by- 
ły: "Precz z despotyzmem"! i 
'"Niech żyje socyalizm!" 

Bruksela, 22go lipca. — Z Kon- 

stantynopola nadeszła następują- 
ca depesza do "Petit Bleu": *'W 
czasie selamliku wczoraj na po- 
dwórzu moszei, tuż w pobliżu suł- 

tana, rzucona została bomba. 
Sułtan nie został uszkodzony, ale 

kilka osób w jego otoczeniu zo- 

stało zabitych lub pkaleczonych, 
Aresztowano kilka osób". 

Londyn, 22go lipca. — O szcze- 

gółach zamachu na sułtana nie 

można się dowiedzieć. Do turec- 

kiej ambasady nadeszła depesza 
następująca: "Kiedy sułtan po 
ceremoniach selamliku wybierał 
się do odejścia z moszei,eksplodo- 
wała na jej dziedzińcu bomba. 0- 

patrzność strzegła w cudowny 
sposób Jego Cesarską Mość, który 
zachował zwykłą swą odwagę i 

panowanie nad sobą. Powożąc 0- 

sobiście w faetonie, J. C. M. od- 

jechał do pałacu, po drodze ła- 

skawie się kłaniając, jakoby nic 

się nie wydarzyło. Kilka osób zo- 

stało zabitych lub pokaleczonych. 
Cała ludność jest oburzoną na 

przebrzydłą zbrodnię". 
Londyn, 22go lipca. — Izba 

posłów odroczyła się do ponie- 
działku, aby odczekać, co gabinet 
uczyni po swej porażce onegdaj- 

szej. Premier Balfour miał audy- 
encyą u króla. Słychać iż posta- 
nowił on do końca sesyi pozostać 
na urzędzie i parlament rozwiązać 
w październiku. Jednakowoż do 

poniedziałku nic określonego się 
nie ogłosi i postanowienie to mo- 

że się zmienić. 
Saloniki, 22go lipca. — Nade- 

szła tu depesza donosi, że wielka 

bułgarska szajka napadła w nocy 
na patryarchalne wsi Baltina i 

Gradesznica w dystrykcie Morio- 
wo i wyrżnęła całą ludność. Rzeź 
tr\vała do rana. Liczba ofiar nie- 

wiadoma. Onegdaj wojsko ture- 

ckie udało się do innej wsi, a spo- 

strzegłszy, że ludność uciekła, 
spaliło wieś, gdyż mieszkańców 

jej podejrzywano, że zamordo- 
wali 30 Turków pod Doriewem. 

Wiedeń, 22go lipca. — Przyby- 
ło tu 150 ubogich żydów rosyj- 
skich, głównie kobiet i dzieci 

zbiegłych z Odessy, Warszawy i 

innych miejscowości. Ludzie ci 

ginący z głodu i bez środków do 

życia udali się byli do Pesztu, ale 

tamtejsze władze wysłały je do 

Wiednia, aby ich się pozbyć. 
Berlin, 22go lipca. — W pozna- 

niu została ścięta Pelagia Pa- 

wlak, która została skazaną na 

śmerć za otrucie męża, majętne- 
go młynarza i właściciela dóbr, w 

jesieni zeszłego roku, w tym ce- 

lu, by mogła wyjść za jakiegoś 
człowieka młodego, w którym się 
zakochała. Po jej skazaniu usiło- 

wano wszelkimi sposobami pozy- 
skać od cesarza dla niej ułaska- 

wienie, ale cesarz nie dał się do 

niego nakłonić. 
Berlin, 22go lipca. — Z zacho- 

dniej Afryki nadchodzi straszna 

wiadomość. Szczep ludożerców 

Njamu w Kamerunie, posiadło- 
ści niemieckiej, znajduje się od 

dłuższego czasu na stopie wojen- 
nej i podobno w czerwcu pożarł 
2000 murzynów i 8 białych ludzi. 

Niemiecka załoga zbyt jest słabą, 
ażeby mogła położyć koniec bro- 

jeniu ludożerców. 
Waszyngton, 22go lipca. — 

Dzisiaj W. Leon Pepperman, 
szef biura komisyi kanałowej, za- 

cznie przyjmować oferty tyczące 
się dostarczania 2000 robotników 
narodowości chińskiej, japońskiej 
lub włoskiej do prac przy budo- 

wie kanału Panama. Do ofert 

należy dołączyć, jakiej wymaga 
się płacy i jakie koszta rząd po- 
nieść musi, aby robotników wy- 
słać cło międzymorza. Rząd je- 
dnakowoż nie zawrze kontraktu 
z agentem, tylko ułoży się z ro- 

botnikami co do zapłaty. Oczeku- 

je się, iż zapłata wy nosić będzie 
75 centów do $1.50 dziennie. O- 

tworzy się oferty 15 sierpnia. 
Los Angeles, Cal., 22go lipca. 

— Znany milioner M. T. Han- 
cock stracił życie przy wypadku 
z automobilem, w czasie którego 
także żona jego, córka i syn do- 

syć groźnie zostali pokaleczeni. 
Jechali oni po Main str. blisko 

48 ulicy, z szybkością 40 mil na 

godzinę, kiedy maszyna uderzyła 
o buggy, a następnie oparła się o 

słup telegraficzny. Wszyscy wy- 

padli na bruk. Hancock, któremu 

pękfa czaszka, umarł wkrótce pó- 
źniej. 

Hancock był jednym z najnieu- 
ważniejszych i najzuchwalszych 
autotnobilowych jeźdźców w mie- 
ście i często płacił znaczne kary 
za przekraczanie przepisów miej- 
skich. 

Pokaleczenia jego rodziny nie 

są śmiertelne. 
o 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: La Lorraine z Havre; 

Rhaetia z Hamburga. 
Oueenstown: Lucania z N. Y. 

Liverpool: Cymric z Bostonu, Ulto- 
nia z N. Y., Sylvania z Bostonu. 

Londyn: Pomeranian z Montrealu. 
Neapol: Madonna z N. Y., Sicilian 

Prinze z N. Y. 
Genua: Italia z N. Y., Romanie z 

N. Y. 

Odeszły: 
Neapol: Georgia do N. Y., Perugia \ 

do N. Y. 
Glasgow: Parisian do N. Y. 
Liverpool: Celtlc do N. Y. ' 

Najprzew. Ks. Jan Kasprzycki 
generałem Zgromadze- 

nia 00. Zmartwychwstań- 
ców, 

Radosną wiadomość z Rzymu 
przyniósł wczoraj telegram, do- 

noszący, że na odbywającej się 
obecnie w Rzymie kapitule Zgro- 
madzenia 00. Zmartwychwstań- 
ców, generałem tego Zgromadzę- , 

nia został obrany były proboszcz 
parafii św. Stanisława Kostki w 

Chicago, Najprzewiel. ks. Jan 
Kasprzycki. 

Podczas gdy tak parafia ślw. 

Stanisława Kostki w Chicago, 
jak i wszystkie parafie pod zarzą- 
dem 00. Zmartwychwstańców w 

Chicago z niejakim żalem się do- 

wiadują, iż kapłan ten, który 
przez lat 15 swego pobytu w Chi- 
cago tak powszechny tu uzyskał 
szacunek, zaufanie i serdeczne 

przywiązanie wszystkich, którzy 
mieli szczęście go poznać i pod 
jego ojcowskicm kierownictwem 

pracować, obecnie musi je opu- 

ścić, ażeby nadal rezydować w 

Rzymie, naturalny żal ten musi 

przeważać wielka radość z zasłu- 

żonego zaszczytu, który spotkał 
dotychczasowego ich duszpaste- 
rza, i z tej pewności, iż nadal bę- 
dą one miały u najwyższej głowy 
Zgromadzenia możnego opieku- 
na, znającego najszczegółowiej 
ich potrzeby i mogącego skutecz- 
nie się starać o załatwianie tych- 
że. 

Najprzew. ks. Jan Kasprzycki 
urodził się dnia 14 marca 1858 ro- 

ku w wiosce Rozentalu przy Lu- 

bawie w Prusach Zachodnich. 
Nauki pobierał najpierw w 

wiosce rodzinnej a potem w No- 
wem Mieście i Chełmnie. 26go 
września 1879^0 roku udał się do 

Rzymu, gdzie wstąpił do Zgro- 
madzenia. ugo października 
IS79go r. otrzymał Bierzmowa- 
nie z rąk arcybiskupa Lenti, a w 

i8S6tym r. ten sam arcybiskup u- 

dzielił mu święceń kapłańskich. 
Pierwszą mszą Św. odprawił 

na grobie śtw. Stanisława K. 
Od i5go listopada 1886 roku do 

7go sierpnia i887go r. przebywał 
w Krakowie i we Lwowie, po- 

czerń powrócił do Rzymu, gdzie" 
25go października i8S8go roku 

mianowany został socyuszem w 

nowicyacie rzymskim. 2igo listo- 

pada tegoż roku mianowano go 

promagistrem nowicyatu i proku- 
ratorem domu OO. Z nr. w Kra- 
kowie. 

W 1890 r. został powołany do 

Chicago, dokąd przybył 23go 
września tegoż roku. 

iogo maja i892go r. został pro- 

I kuratorem, 24go listopada i893go 
! proboszczem parafii św. Jana 

Kantego a 9go czerwca 1895 r. 

Najprzew. generał Zgrom. ks. P. 

Smolikowski zamianował go 

podprzełożonym Przew. ks. W. 

Barzyiiskiego. 
Po śmierci Przew. ks. Wincen- 

tego Barzyńskiego został ks. Jan 
Kasprzycki mianowany probosz- 
czem parafii św. Stanisława K. w 

Chicago w pierwszych dniach 

maja 1899 roku i na tem stanowi- 
sku pozostał aż do chwili obrania 

go generałem Zgromadzenia. 
Został też mianowany, jako 

następca O. W. Barzyńskiego, 
przełożonym Domu OO. Zmar- 

twychwstańców w Chicago. 
Z powodu pewnych zmian, ja- 

kie w ostatnich latach w łonie 

Zgromadzenia zaprowadzano i 

chwilowych nieporozumień, które 
w takich wypadkach zachodzić 

muszą, dopóki wszelkich szczegó- 
łów dokładnie się nie pozałatwia, 
narażone było Zgromadzenie OO. 

Zmartwychwstańców przez czas 

kilkunastu miesięcy na nieuspra- 
wiedliwione różne krytyki i szy- 
derstwa z zewnątrz, a zwłaszcza 

dom OO. Zmartwychwstańców w 

Chicago, jeden z najsilniejszych 
filarów Zgromadzenia zawsze mu 

wierny, tu w Ameryce ciężkie 
przechodzić musiał chwile, gdy 
jakieś nieokreślone podejrzenia, 

posądzenia,krótykowania i naga- 
ny spotykały go nawet ze stron, 
z których nie powinny były wy- 
chodzić i z których najmniej tego 
się spodziewano. W czasie tym 
Najprzew. ks. Jan Kasprzycki 
swoim spokojem, niezachwianą 
pewnością stosowania się do gło- 
su sumienia, stałością przekonań, 
wreszcie pogodą umysłu, która 
nawet w chwilach najcięższych 
dozwalała mu wznosić czoło i 

innych pocieszać ulubionem 
swem przysłowiem: "Nie zważaj- 
my co się dzieje",—umiał wszyst- 
kich swych konfratrów napełniać 
otuchą i wytrwałością, o które 

bezsilnie się odbijały złośliwe po- 
ciski, nie przynosząc im żadnej 
szkody. 

Obecnie, kiedy właśnie Naj- 
przew. ks.Jan Kasprzycki został o- 

brany generałem Zgromadzenia, 
a tem samem Dom chicagoski za 

swą wytrwałość najpiękniejszą 
zyskał nagrodę, zapewne ustaną 
niemiłe te wszystkie ataki, a przy- 
jaciele tak Zgromadzenia, jak i o- 

becnego jego generała z radością 
zasyłają powinszowania z takiego 
wyniku wyborów i ufni, że Zgro- 
madzenie nadal jak najpomyśl- 
niej pod nowym zarządem rozwi- 

jać się będzie, ażeby jak najwięk- 
szy pożytek społeczeństwu przy- 
nosić, a na chwałę Boga praco- 
wać, z głębi serc przesyłają no- 

wemu generałowi życzenie: ''Ad 

multos annos"! 
o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Pomiędzy duchoborcami w Rosyi 

znowu panuje gorączka emigracyjna. 
Gmina w Jarkucku wyprzedaje swe 

grunta, aby wywędrować do Kanady. 
— Z Berlina donoszą, że cesarz 

Wilhelm przy spotkaniu się z królem 

Oskarem omawiał nie tylko sprawy 

śzwedzko norweskie, ale także układ 

handlo.wy pomiędzy Niemcami a 

Szwecyą. 
— W Quedlingburgu umarł generał 

w s. s. y. Treskow we wieku 95 lat. 
— Sąd wojenny w Lubece rozesłał 

list gończy za zbiegłym lekarzem głó- 
wnym pułku piechoty nr. 162, dr. Gae- 

-deke. Oskarżony on jest o nadużycie 
władzy. 

— Jakiś prokurysta jednej z naj- 
większych firm w Hamburgu zbiegł 
do Ameryki, sprzeniewierzywszy 125,- 
000 marek. 

— Sekretarz stanu amerykański 
Root .wczoraj w Oyster Bay omawiał 

z prezydentem Rooseveltem chińską 
notę. 

— Sekretarz prywatny prezydenta, 
Loeb, uwiadomił kilku senatorów, że 

prepydent zamierza zwołać nadzwy- 
czajną sesyę kongresu na dzień 11 li- 

stopada. 
— "W Marion, 111., i okolicy niesły- 

chana ulewa i burza zrządziły zna- 

czne szkody. 
— Powódź w dolinie Spring River 

w Missouri, pochodząca z urwania 

chmur, jeszcze coraz to większe zrzą- 
dza szkody. 

— Także i w Georgetown, Ind., ur- 

.wonie chmur duże zrządziło szkody. 

O- 

Kronika Mit jam 
Ofiary strajku. 

Strajkierzy zgłaszali się wczo- 

raj tłumnie do pracy, lecz zale- 

dwie uwzględniono takich unio- 
nistów, których znano ze spra- 
wności i pracowitości. Najmniej 
połowa woźniców będzie zmuszo- 

na szukać sobie innego zajęcia, 
ażeby zarabiać na swe utrzyma- 
nie. Zarząd firmy Siegel, Cooper 
and Co. przyjmuje z powrotem 
tylko takich ludzi, którzy się go- 

dzą na wyrzeczenie znaczków u- 

nijnych. Marshall Field oświad- 

czył, że na razie nie potrzebuje 
nikogo. W Boston Storę zape- 
wniono pracę tylko 20 unioni- 
stom z ogólnej liczby 50. We 
"Fairze" nie przyjęto nikogo. 

Woźnice rozwożący węgle i 

ciężkie frachty dopiero jutro bę- 
dą głosowali, czy strajk ma ustać, 
albo nie. Podobno mają w kasie 

pieniądze, więc im się nie śpie- 
szy z powrotem do pracy. 

Brat pomścił siostrę. 
Przed sędzią Charlton stanął 

wczoraj 19-letni Charles Wise, 
który na; rogu 93 ul. i Cottage 

i Grove ave. znieważył pannę Ne- 

yerhany. Dziewczyna przybyła 
do sądu jako świadek, w towarzy- 
stwie swego brata Johna, który 
ujrzawszy oskarżonego, przypadł 
do niego i palnął łajdaka tak sil- 
nie pięścią w łeb, że ten zale- 
dwie zdołał utrzymać się na no- 

gach. John dopuścił się obrazy 
sądu, dopuszczając się gwałtu w 

przybytku sprawiedliwości, lecz 

sędzia zamiast go ukarać, po- 
chwalił go za to, że z należytą 
energią postąpił z łotrem, 
mszcząc się za krzywdę, wyrzą- 
dzoną siostrze. Wisego odstawio- 
no do więzienia, ponieważ nie 

mógł złożyć $3,000 kaucyi na pe- 
wność, że stawi się w terminie, 
ażeby usłyszeć wyrok, jaki sę- 
dzia na niego wyda. 

Ze spraw miejskich. 
Rzecznik korporacyj Lewis 

nosi się z myślą takiego opodat- 
kowania kompanij tramwajo- 
wych, ażeby z tego źródła wpły- 
wało do kasy miejskiej co rok 

$100,000 więcej, niż dotychczas. 
Wczoraj przybył do Chicago 

AntoineB.Du Pont z Detroit,któ- 
ry mayorowi miasta ma przedsta- 
wiać projekty praktycznego roz- 

wiązania krwestyi umiastowienia 
tramwajów. Ten pan zauważył 
na wstępie, ż*e w żadnem więk- 
szem mieście amerykańskiem 
tramwaje nie znajdują się w talę 
opłakanym stanie, jak w Chica- 

go• 
Szef policyi zapowiedział, źe 

posiadacze srebrnych gwiazd i 
drewnianych pałek przestany 
swymi mundurami wycierać wo- 

zy składów departamentowych i 

kompanij ekspresowych. Zada- 

niem policyi będzie teraz upomi- 
nać biznesistów, ażeby nie ocią- 
gali się z wykupywaniem licen- 

cyj. O ile zbędzie jej czasu, ma 

dopatrzeć, ażeby psy i pieski po- 

siadały znaczki, upoważniając* 
je do swobodnego obwąchiwania 
drzew, kamieni przydrożnych i 

słupków. Tak pojmuje zadanie 

naszej "straży bezpieczeństwa" 
nasz szef policyi p. 0'Neill. 

iKomisya zdrowia zabroniła 

sprowadzać do miasta mleka * 

Elgin, ponieważ pomiędzy tam- 

tejszemi krowami pojawiła się 
zaraźliwa choroba śledziony. 

Most na North ave. grozi za- 

waleniem się, a zarząd miejski 
nie może wydać kontraktu na bu- 

dowę nowego mostu, ponieważ 
przeszkadza temu wyrok sędzie- 
go Kavanagh. 

Wypadku 

Julius Roeder, właściciel szyn- 
ku i ogródka na dachu, róg Cen- 

ter str, i Lincoln ave., chciał 

wczoraj wskoczyć do tramwaju 
linii Lincoln ave., lecz upadł i do- 

stał się pod koła. Z trudnością wy- 

dobyto ciężko pokaleczonego I 
pod kół i odwieziono do szpitala 
Augustana, gdzie wkrótce ipotem 
umarł. 

30 letni Charles Rufschneider 

był zatrudniony w domu pn. 715 
S. Sangamon str. W zamyśleniu 
wszedł do otwartej klatki od ele- 

watoru i wpadł w przepaść z wy- 
sokości szóstego piętra. Połamał 

wszystkie kości i poniósł śmierć 
na miejscu. 

Nowa miotła w parkach. 
iKomisya parków dzielnicy za- 

chodniej obradowała wczoraj po 
raz pierwszy i zaznaczyła swoje 
istnienie tem, że unieważniła 
wszystkie tykiety wolnej jazdy w 

parkowych łódkach, wydane 
przez byłych sekretarzy. Nie u- 

względniono nadto pretensyi ad- 

wokata F, A. Riddle do sumy 

$27,624.50, gdyż prezes Eckhard 
zauważył, że adwokat za swoje 
usługi został już całkowicie od- 

szkodowany. 
Wezwano zarządców parków i 

stajen, ażeby spisali, z czego się 
składa ich inwentarz. Wygląda to 

tak, jak gdyby była komisy a par- 
ków wcale nie wiedziała, z czego 

się składa parkowy majątek, któ- 

ry przecie reprezentuje ogromne 
sum/ pieniędzy. 


