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ZJAZD CESARZY.! 
I 

Car Mikołaj i cesarz Wilhelm zjazdem swym 
wywołują niespodziankę. 

Nowe morderstwo polityczne w Finlandyi. 

STRASZNE SZCZEGÓŁY ZAMACHU NA SUŁTANA. 

Arcydzieło amerykańskiej sztuki inżynieryi; doprowadzenie do 

wybuchu 45 ton dynamitu. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 24go lipca. — Car 

IMikołaj wyjechał wczoraj rano z 

Peterhofu ca jachcie "Gwiazda 

polarna", ażeby; udać się do Bior- 

ka, 45 mil na północny zachód 

przez zatokę finlandzką i spotkać 
się wieczorem z cesarzem Wil- 

helmem na tegoż jachcie "Hohen- 

zollern". 

Niemałe zdumienie zapanowa- 
ło w kołach dyplomatycznych 
nietylko w Niemczech i Rosyi, a- 

le taikże Francyi i Anglii, gdy się 
dowiedziano o tym zjeździe, tern. 

bardziej, ie w ostatnich dniach 

kilkakrotnie urzędowo zaprzecza- 
no, by obaj cesarze zamierzali się 

spotkać. Tem dziwniejszem to się 
wydaje, iż carowi nie towarzyszy 

minister, spraw zagranicznych, a- 

ni też ambasador niemiecki w 

Petersburgu i zdaje się, że ci o- 

bydwaj nie wiedzieli do ostatniej 
chwili o zamierzonym zjeździe. 
Zdaje się, że caserz Wilhelm, nie 

posługując się zwykłymi w ta- 

ikich wypadkach kanałami dyplo- 
matycznymi, na własną rękę te- j 
legraficznie wprost z carem uło- 

żył to spotkanie. 
Carowi towarzyszy jednako- 

woż dość liczny orszak. Należy 
do niego przedewszystkiem wiel- 
ki książę Michał Alexandrowicz, 
a potem hr. Benkendorf, marsza- 

łek dworu; gen. baron W. Frede- 

ricks, minister domiu cesarskiego; 
hr. Heyden, szef szambelanów 
cesarskich; admirał Biryłow, mi- 

nister marynarki; kap. v. Essen, 
były komendant Sewastopolu w 

czasie oblężenia Portu Artura; 
kap. Czagin, były komendant Al- 

mazu, jedynego okrętu rosyjskie- 
go, który po bitwie w Morzu Ja- 
poóskiem dostał się do Wład'y- 
wostoku; kap. Hintze, okrętowy | 
attache niemieckiej ambasady, 
również znaczna część dworu ce- 

sarskiego, eskorta wojskowa i 

marynarska* cesarza i straż pod 
dowództwem adm. Nielowa. 

Szczególną jest rzeczą, że w 

tym orszaku jest tylu wybitnych 
oficerów marynarki z wojny z 

Japonią i że zjazd ten odbywa 
się w przededniu pokojowej kon- 

ferencyi w Waszyngtonie. Przy- 
puszczają jednakowoż niektórzy, 
że chodzi o omówienie konferen- 

cyi marokańskiej (?). 
^ Paryskie gazety, wyrażając 

zdumienie, oświadczają, że cieka- 

wą będzie rzeczą, jaka będzie 
pierwsza czynność cara po tym 
zjeździe. Berlińskie gazety ró- 
wnie są zdziwione, jak francuz- 
kie i angielskie. 

Paryż, 24/go lipca. — Odkąd 
Witte przybył do Paryża, zwra- 

ca się na niego powszechna uwa- 

ga. Onegdaj Witte miał dwugo- 
dzinną konferencyę z premierem, 
Rourierem, a potem posłuchanie 
u prezydenta Loubeta; co do tre- 

ści rozmów najgłębszą zachowu- 

je się tajemnicę.Nakoniec jeszcze 
p. Witte długo konferował z ro- 

syjskim ambasadorem Nelido- 
wem, poczem wysłał kuryera do 

cara. Zdaje <ię, że francuzki pre- 
mier teraz już najzupełniej do- 

kładnie zna zamiary Rosyi co do 
pokojowej ikonferencyi. 

Helsingfors, Finlandya, 24 lip- 
ca. — Szef policyi pułk. .Krema- 
rcnko został przez pewnego czło- 
wieka, zowiącego się Prokop, wy- 
strzałem z rewolweru raniony 
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1 śmiertelnie i wkrótce potem u- 

marł. Prokop został aresztowany 
i przekonano się, że był on przy- 

jacielem owego nihilisty, który 
I niedawno zrobił zamach na byłe- 

go gubernatora Misojedowa. 
| Białystok, 24 lipca. — W środ- 

| ku miasta rzucono bombę oneg- 
daj. Kilka osób zostało zabitych 

1 i pokaleczonych; pomiędzy osta- 

i tnimi znajduje,się prezydent po- 

licyi i jego syn. 
Odessa, 24 lipca. — Z Sebasto- 

pola donoszą, że w skutek buntu 
na różnycfi okrętach floty czarno- 

morskiej nie odbędą się letnie 

| ćwiczenia. Przybył tu gen. Igna- 
| tiew celem zarządzenia śledztwa 

w sprawie rozruchów. Słychać, iż 

wybitnym żydom w Elizawetgra- 
dzie zapowiedział, iż miasto zró- 

wna z ziemią, jeżeli młodzi lu- 
dzie nadal będą brali udział w 

rozruchach. 
Petersburg, 24 lipca. — Kores- 

pondent "Nowoje Wremia" ba- 

wiący przy u korpusie armii ro- 

syjskiej donosi, że japońskie tor- 

pedowce w czasie mglistej nocy i 

deszczu zbliżyły się do kilku za- 

tok koło Władywostoku, a w za- 

toce Geszkewicza koło zatoki 
Possiet wysadziły na ląd woj- 
sko. 

Londyn, 24 lipca- — Korespon- 
dent "Daily Telegraph" z Tokio 

nadsyła wiadomość, że japońska 
j eskadra d. 14 lipca zrobiła śmiały 

rekonesans w zatoce Possiet, a 

trzy dni później, okręty japońskie 
zajęły doskonały wielki port 
Russinpan. Kilka okrętów wpły- 
nęło zaś wprost do zatoki Pos- 
siet. 

Konstantynopol, 24 lipca. — 

Komisye prowadzą śledztwo w 

sprawie zamachu dynamitowego 
na sułtana, ale nie są w stanie je- 
szcze odkryć sprawców zbrodni. 

Pomiędzy zabitymi, których jest 
24, obok 57 osób pokaleczonych, 
znajdował się Beha bej, wycho- 
wawca synnów sułtana. Najwię- 
cej ofiar było między dorożkarza- 
mi: 27 dorożek zostało roztrza- 

skanych i 55 koni zabitych lub 

pokaleczonych. Eksplozya bom- 

by wyrwała kawał ziemi dwa jar- 
dy szeroki. Zwracało się podej- 
rzenie na dwóch WęgTÓw. 

San Sebastian, Hiszpania, 24 

lipca. — Donoszą tu, że cesarz 

Wilhelm prosił króla Alfonsa, a- 

by tak się urządził, by przybył 
do Berlina 1 września, w roczni- 

cę bitwy pod Sedanem, ale rząd 
hiszpański odpowiedział, iż ży- 
czeniem króla jest pozostać w 

Hiszpanii do czasu odbycia się 
wyborów 6 września. Król Al- 
fons pojedzie przez Szwajcaryą 
do Berlina. Premier Metero u- 

łożył z niemieckim ambasadorem 
v. Radwitz szczegóły podróży. 

North Sydney, N. S., 24 lipca. 
— Parowiec Roosevelt udający 
się w podróż do bieguna północ- 
nego pod kierownictwem Peary'- 
ego, we środę wieczorem wypły- 
nął z Ben .Harbor, a wczoraj 
przybył tutaj. Znajduje się na 

nim kom. Peary z małżonką i cór- 

ką. Parowiec nabiera węgle i dziś 
"wieczorem uda się w dalszą po- 
dróż ku północy. 

San Francisco, Cal, 24 lipca. — 

Liczba ofiar strasznej katastrofy 
na kanonierce Bennington wyno- 
si 51 zabitych, z których 9 nie 

zdołano identyfikować. 21 osób | 
jeszcze jest zaginionych. Z po- j 
między pokaleczonych umrze nie- 

zawodnie w przeciągu dni kilku 

jeszcze 10 osób. 
Kontradmirał Goodrich, ^na- 

czelnik stacyi marynarki pacyfi- 
cznej, we czwartek przybędzie do 

San Diego, ażeby poprowadzić 
śledztwo; ma on polecenie wy- 

znaczyć w tym celu komisyą, ja- 
ką uzna za stosowną. 

New York, 24 lipca. — uoi. 

Daniel Lamont, sekretarz wojny 
za administracyi\ Clevelanda, u- 

marł wieczorem o godz. 9:15 w 

swej posiadłości w Milbrook, Du- 
chess Co., N, Y.f po krótkiej cho- 
robie. Urodził on się 9 lutego 
1851 w Cortlandville, N-. Y. Roz- 

począł swą kary erę jako dzienni- 

karz, od r. 1885 d° ^89 był pry- 
watnym sekretarzem Clevelanda, 
a 6 marca 1893 został przez tegoż 
zamianowany sekretarzem woj- 
ny. Był on wiceprezydentem ko- 

lei Northern Pacific i dyrekto- 
rem wielu kolei żelaznych i fi- 

nansowych korporacyj. Pozosta- 

wia wdowę i dwie córki. 

Radnej Wis., 24 lipca. — Pół- 

nocną część powiatu Racine 

wczoraj nawiedził huragan z ry- 

kiem, który słychać było w pro- 
mieniu 5 milowym; nadszedł z 

południowego zachodu, pozmiatał 
po drodze stodoły, wyrywał drze- 

wa i płoty, a chociaż dziwnym 
wypadkiem innych budynków nie 

poburzył, to przecież zrządził na 

polach spustoszenia wielkie. 
Dwie osoby zostały zabite, kilka- 

naście sztuk bydła zabitych, dru- 

ty telegraficzne pozrywane, a 

szkodę materyalną obliczają na 

$100,000. 
Kansas City, Mo., 24 lipca. —■ 

Samuel Nowasal, Chorwat liczą- 

cy lat 22, został wczoraj zastrze- 

lony przez nieznajomego człowie- 
ka, kiedy szedł ulicą z przyjacie- 
lem swoim, również Chorwatem, 

Michałem Simonem. Obaj wraca- 

li z mieszkania dwóch panienek, 
które po pewnem weselu odpro- 
wadzali do domu. Policya szuka 

sprawcę lub sprawców morder- 
stwa. 

Portsmouth, N. H., 24 lipca. — 

Onegdaj dokonano tu arcydzieła 
sztuki inżynierskiej. Za pomocą 

iskry elektrycznej spalono 45 ton 

dynamitu, w skutek czego usu- 

nięto głaz trzy akry wielki, który 
stał na przeszkodzie żegludze w 

rzece Pisoatqua. Olbrzymią tę 
masę dynamitu, największą mo- 

że, jaką kiedykolwiek nagroma- 
dzono na jednem miejscu celem 

spowodowania wybuchu, ipo mi- 

strzowsku rozmieścili kontrakto- 

rzy pod nadzorem urzędników 
związkowych. Pracowano nad 

przygotowaniem tego dzieła 

przez trzy lata; koszta wynosiły 
$750,000. Kiedy nadeszła wielka 
chwila doprowadzenia do wybu- 
chli, na brzegu rzeki i na wy- 

spach zgromadzonych było około 

30,000 ludzi. Gubernator Mc 

Lane z New Hampshire, urzędni- 
cy związkowi i stanowi i wiele 

innych gości honorowych, repre- 
zentanci floty, obaj senatorzy i 

dwaj posłowie do kongresu ocze- 

kiwali z ciekawością wydarzenia, 
kiedy o godz. 4:10 na znak dany 
przez kontradmirała Meada, pan- 
na Ethel Foster, najmłodsza cór- 

ka kontraktora, dotknęła guzika 
elektrycznego. Nastąpiła króciu- 
tka pauza. Zaraz .potem jednak 
wzniosła s#ię olbrzymia masa wo- 

dy, kamienir gliny i drzewa do 

góry, a towarzyszył temu zjawi- 
sku jakoby grzmot odległych 
dział. Słup wielki wody wzniósł 
się w środku do góry i ogr-omny 
bałwan potoczył się ku New Ca- 
stle. Jedyne niebezpieczeństwo 
mogło grozić z rozbicia się tego 
bałwanu o New Castle, oddalo- 
nego o 1500 do 2000 stóp. Ale tak 

rozbicie się jego, jak potem jesz- 
cze zakotłowanie się podobne jak 
w czasie burzy morskiej, nie 

zrządziło żadnej szkody. Kilka 
kawałów drzewa spadło na Pier- 

res Island, gdzie stali ludzie, ale 
można było łatwo się uchylić. 

Po eksplozyi kontradmirał En- 
dicott oświadczył, że praca po- 

/ 

wiodła się najzupełniej; tegoż 
zdania byli i inni rzeczoznawcy. 
W skutek eksplozyi kanał rozsze- 

rzono o 350 stóp. Wedle kontra- 
ktu głębokość kanału ma wyno- 
sić przy średnim stanie wody 35 
stóp. Teraz jeszcze nurkowie zba- 

dają głębinę, aby przekonać się 
o ile należy uzupełnić roboty, a 

.potem przy pomocy maszyn u- 

sunie się pozostałe szczątki skał. 

Pracę tę wykończy się zapewne 
przed zimą. 

Norfolk, W. Va., 24 lipca. — 

Okręt wojenny Brooklyn, na któ- 

rym z Francy i przywieziono 
zwłoki admirała Pawła Jones, i 

reszta towarzyszącej eskadry, 
przybyły tu onegdaj, powitane 
wielce uroczyście przez flotę Sta- 
nów Zjednoczonych. Pogrzeb 
zwłok odbędzie się w Annapolis, 
Md. 
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Różne notatki telegraficzne. 
— Wedle ostatnich obliczeń Japoń- 

czycy w Mandżuryi mają teraz 550,- 

000 wojska z 2000 działami polowemi 
igórskiemi i 100 działami o6lężnicze- 
mi. •• 

— Niemiecka eskadra pod dowódz- 
twem wielkiego admirała Koestera 

przybyła do Kopenhagi. Król udzielił 

audyencyi admirałowi i oficerom, a 

admirałowi nadał order słonia. 
— Cesarz "Wilhelm odwiedzi króla 

duńskiego Chrystyana d. 26 lub 27 

bm. 
— W hotelach berlińskich już w 

czerwcu było razem 84,177 gości z za- 

granicy. Amerykanów było 2G24, An- 

glików 990, Rosyan 5969. W lipcu i 

sierpniu niezawodnie znacznie będzie 
więcej gości. 

— Z Frankfurtu n. O. uciekł kasyer 
banku Mendego, W. Otto, sprzenie- 
wierzywszy 60,000 marek, zapewne do 

Ameryki. 
— We węgierskiem miasteczku 

Rnokolein (?) nie ma mężczyzn, bo 

wszyscy wywędrowali do Ameryki. 
Kobiety obrały cały zarząd. 

— Malarz Jean Jacques Henn er u- 

marł w Paryżu. Liczył 76 lat. 

— Minister francuzkiej marynarki 
rozporządził, by francuzka eskadra u- 

dała się w odwiedziny do Ameryki 
pod koniec października. 

— Prezydent Roosevelt wczoraj w 

Oyster Bay przyjmował Pawja Morto- 

na, nowego prezydenta "Equitable". 
— W San Francisco w tych dniach' 

zaczną wydawać codzienną chińską 
gazetę o 8 stronicach, z ilustracyami 
na wzór gazet amerykańskich. 

— Prezydent związku górników, 
John Mitchell, stracił wszystkie swe 

oszczędności, jakie posiadał, razem 

$2,000, w skutek bankructwa banku 
Devlina w Spring Valley, -111., gdzie 
je miał złożone. 

— Do New Yorku przybył na mie- 

sięczny pobyt w Ameryce, P. Rama- 

nathan, polityczny i religijny przy- 
wódzca Hindusów na wyspie Ceylon, 
.w celach misyjnych. 
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Kronika Miejscowa. 
Strajk rozwożących ciężary. 
35 woźnic zatrudnionych w 

hurtownych składach groseryj- 
nych, postanowiło wczoraj zgło- 
sić się do pracy, ażeby odzyskać 
utracone przez strajk stanowi- 

ska. Nie tak postąpili woźnice, 
rozwożący ciężkie frachty. Ci po- 
stanowili wytrwać do końca, li- 

cząc na pomoc innych unij wo- 

źniców. 

Tymczasem w sobotę zgłaszali 
się unioniści do składów depar- 

; tamentowych za pracą, lecz o- 

trzymywali odpowiedź, że pra- 
codawcy mają zamiar zatrzymać 
w służbie wszystkich takich nie- 

•unionistów, z których są konten- 

ci. Unioniści mogą częściowo tyl- 
kę powrócić na dawne stanowi- 
ska, lecz muszą uznać zasadę "o- 

pen shop". Niektórzy pracodaw- 
cy są tak bezwzględni, że żądają 
stanowczo, ażeby unioniści po- 
zbyli się swych odznak unijnych. 
Właściciele składów węgla po- 
stanowili swym dawnym woźni- 
com nie przyznawać żadnych 
przywilejów. Strajkierzy skarży- j 
li się nadto w swej głównej kwa- j 
terze, że firmy Marshall Field i 

The Fair nie chcą stanowczo ko- 

rzystać z usług żadnego unioni- 

sty. 

Z urzędu zdrowia. 
Ostatnie upały wpłynęły bar- 

dzo szkodliwie na zdrowotność 
mieszkańców miasta. Jak wyka- 
zuje raport komisyi zdrowia, by- 
ło w zeszłym tygodniu 627 wy- 

padków śmierci, podczas kiedy 
w tygodniu zaprzeszłym zanoto- 

wano tyLko 447, a w odpowied- 
nim' tygodniu zeszłego roku 538 
■wypadków. Rata śimiertelności 

wzmogła się o 40 procent. W: 
pierwszym roku-życia umarło w 

zeszłym tygodniu 188 dzieci, a w 

tygodniu zaprzeszłym tylko 107. 
22 osoby poniosły śmierć z pora- 
żenia promieniami słońca. Na 

choroby żołądka umarło 78 osób. 
W szpitalach wzrosła liczba cho- 

rych na gorączkę tyfoidalną o 35 
procent. Komisya zdrowia pocie- 
sza nas faktem, że w ciągu o- 

statnich kilkunastu lat śmiertel- 
ność ogólna znacznie się zmniej- 
szyła i że jest uzasadniona na- 

dzieja, iż po upływie dalszych 25 
lat znaczna ilość osób* w mieście 

Chicago doczeka się 100 lat ży- 
cia. 

Wynalazca zwaryował. 
.trzemy siowiec i w ̂  naia^c* 

George E. Fowler z pn. 368 Su- 

perior ave. wybrał się wczoraj z 

żoną i jej przyjaciółką na spacer. 

Kiedy wracano do domu, pani 
Fowler spostrzegła w usposobie- 
niu męża gwałtowną zmianę. Za- 

chowywał się inaczej, niż zwy- 

kle, irytował się, wreszcie dobył 
rewolweru i zmierzył się do żo- 

ny. Ta uciekła, a Fowler wlazł 
na drzewo i groził zastrzeleniem 

'przeklętej baby." Przywołano 
policyę i jeden ze stróżów publi- 
cznego porządku wygramolił się 
także na drzewo, zkąd ściągnął 
wynalazcę, który tymczasem po- 

padł w szał. 

Ostrożnie z psami. 
«Ob. Johnson z pn. 1771 W. 

North ave., ma 7 letniego syna 
Franklina, posiada nadto psa tak 

łagodnego, że nigdy jeszcze ni- 
komu krzywdy nie uczynił. Chło- 
piec bawił się na podwórku z o- 

wym psem i jak się zdaje, doku- 

czył mu tak bardzo, że zniecier- 

pliwione psisko warknęło, rzuci- 
ło Się na Franklina, ugryzło go 
w lewe ramię i zgniotło mu zę- 
bami dłoń. Johnson nie przypusz- 
cza, ażeby pies miał się wściec, 
lecz lekarz dla pewnoślci wypalił 
rany chłopca, który nauczony 
smutnem doświadczeniem, przy- 
rzekł rodzicom, że odtąd z psami 
będzie się obchodził bardzo ła- 

godnie. 
Kompania Union Traction. 
Przez swoich adwokatów W. 

W. Gurley i Johna S. Miller wrę- 

czyła kompania Union Traction 

swą odpowiedź na skargę mia- 

sta. Odpowiedź zajmuje 186 stron 

rozumowania, przytacza "char- 

ter" i ordynanse kompanij West 

Chicago i North Chicago Street 

Railway, przytacza swe umowy 
z owemi kompaniami i odwołuje 
się na uchwałę legislatury z r. 

1865. Sens moralny odpowiedzi 
jest ten, że kompania Union 

Traction rości sobie pretensye do 

eksploatowania ruchu ulicznego 
na przeciąg 99 lat 

Napady w dzielnicy północno za- 

chodniej. 
Wczoraj nad ranem stróż no- 

cny Antoni Gerig spostrzegł na 

rogu ulicy Emily i N. Ashland 
ave. 45 letniego Antoniego Tes- 

nera z pn. 128 Lister ul. Tesner 
leżał bez przytomności, z opu- 

chniętem okiem i z pokrwawione- 
mi rękami. Odwiezjono go do 

szpitala powiatowego, gdzie po- 
mimo sitarań^letkairzy, ażeby go o- 

calić, umarł w kilka godzin pó- 
źniej. Policyi dopiero teraz przy- 
szło na myśl, że w sąsiedztwie 
Ashland ave., na północ od Chi- 

cago ave., włóczy się banda ło- 

trzyków, która zaczepia dziew- 

częta i dzieci i w brutalny sposób 
napada na mężczyzn. Pokaleczo^ 
no w tych stronach Jana Kubek, 
Jana Lelek, Feliksai Bunck, Jakó- 
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ba Motrszan i specyalnego policy- 
J anta Charlesa Fitzsimmons. Are- 

szztowano przeto 8 "trampów" i 
poddawano ich wczoraj przez ca- 

ły dzień przesłuchom, lecz do tej 
pory żaden z łobuzów nie przyv 
znał się do brania udziału w na- 

padzie nai Tesnera. Kubek, Lelek 
i Morszan zostali napadnięci za 

stacyą straży pożarnej niai rogu 
Ashland i Haddon ave. Napastni- 
cy pokaleczyli ich nożami. 

Pożar. 
Wi tylnej części domu na rogu 

39 ul. ł. Indiana ave. wybuchną^ 
wczoraj około 2 godziny po po- 
łudniu pożar, który zaczął się 
szerzyć tak gwałtownie, że przy- 
była na pomoc straż pożarna mur 

siała rozwinąć nadzwyczajną 
nergię, ażeby przeszkodzić spa!«N 
niu się całego bloku. Ogień prze- 
chodził z jednego domu do dru* 

giego, a pożar wzmógł się jesz- 
cze bardziej, kiedy w jednym l 
palących się domów nastąpiła 
eksplozya beczki z gażoliną. Spa- 
liło się 5 dwupiętrowych domów4 
zanim wreszcie powiodło się stra- 

żakom opanować rozszalały ży- 
wioł. i \ 
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KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE, 
— Aresztowano trzech, "zabijaków", 

których zarząd pewnej unii postano 
wił na pewien przeciąg czasu usunąć 
z miasta. 

— W sobotę spalił się częściowo 
dom biznesowy, 5 piętrowy budynek 
pn. 262—266 Madison str. 

— Czterej zamaskowani bandyci 
naszli restauracyę pn. 217 W. Vaa 

Buren str., obrabowali kelnera, gościa, 
a nadto pobili kasyera, który do nich 

strzelił, poczem wybrali gotówkę ■ 

kasy. 
— Samochód najechał na kataryn- 

kę, stanowiącą własność dwóch mu- 

zykalnych Włochów. Katarynka roz- 

biła się w kawałki. 
— W szynku na rogu 48 str. 1 Ar- 

•cher ave. Frank Brennan rozbił bu- 

telką, głowę Josephowi Heyen. Ten le- 

czy się w szpitalu, a Brennan siędzl 
w kozie. 

— Most na Archer ave. rozpadł się 
na dwie połowy. Był już na szczęście 
zamknięty. Używano mostu tymczar 
sowego. 

— Parowcem linii Hackley można 
obecnie za 25 centów jeździć przez 4 
godziny po jeziorze. Okręt odpływa s 

przystani przy Rush str. o 2 godzinie 
po południu 1 przebywa drogę 40 mil. 

— 31 letnia Mabel Wilson chcąc aię 
otruć kwasem karbolowym, poparzy- 
ła sobi sobie tylko usta. Mąż rozbił Je] 
butelkę z trucizną. 

— Na Kinzie str. został 40 letni 
mężczyzna przejechany przez pociąg 
1 na miejscu zabity. Koła odcięły ma 

obie nogi. Jest złożony w trupiarni 
Hay'a pn. 165 Grand ave. 

— W Rochester, N. Y. umaiła na> 
starsza siostra Najprzew. ks. arcybi- 
skupa Quigley, pani Masseth. 

— W miejsce ks. Lorenza Drharf 
został mianowany rektorem paraflł 
Eplphany Wiel. ks. J. EL Madden. 
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Rocznica królobójstwa. 
Z Białogrodu piszą do Frank- 

furter Zeitung: 
"Dzień uty czerwca, rocznie* 

zamordowania króla Aleksandra 
i królowej Dragi przeszedł w 

tym roku prawie niepostrzeżenie. 
,W! kościele św. Marka, gdzie po- 
chowana jest para królewska, 
było się skromne Requiem, urzą- 
dzone przez rodzinę Dragi. W 
nabożeństwie uczestniczyli vryiy 
cznie krewni. Królowa 
Natalia kazała przez swo- 

jego adwokata Oreskowicza zło- 

żyć dwa wieńce: jeden na grobie 
Aleksandra, drugi na mogile ks. 

Michała, zamordowanego przed 
40 laty. Na wieńcu dla Aleksan- 
dra był napis: "Mojemu synowi 
— męczennikowi". Siostry Dragi 
złożyły 4 wieńce: dla Aleksan- 

dra, dla Dragi i dla dwóch braci 

Luniewiczów. Podobno na wień- 
cach tych miały być napisy, wiel- 
ce obrażliwe dla rządu dzisiejsze- 
go, lecz ponieważ ogrodnicy nie 

chcieli iub nie mieli odwagi umie- 

ścić na wstęgach słów obelży- 
wych, wieńce pozostały bez napi- 
sów. Jedno jedyne pismo ogłosiło 
artykuł, poświęcony rocznicy kró- 

lobójstwa. Jest to organ sióstr 

Dragi. Reszta dzienników mil- 
czała zupełnie. 


