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JAPOŃCZYCY ZAJĘLI LATARNIA MORSKA NA GRUNCIE ROSYJSKIM. 

Lista członków rosyjskiej komisyi 
pokojowej. 

ŻÓŁTA FEBRA W NEW ORLEANS, LA. 

Nowy prezydent "Equitable", Paul Morton, obcina pensye, alesam 

pobierać będzie $80,000 rocznie. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 27 lipca. — Depe- 

sze z Mandżuryi donoszą o wy- 
lądowaniu pewnego japońskiego 
batalionu i zajęciu latarni mor- 

skiej na sybiryjsŁsiem wybrzeżu 
koło Dekastris, posterunku zwa- 

nego dawniej Alexandrowsk, 100 | 
mil na północ od Władywostoku. I 

Zajęcie było poprzedzone przez 1 

bombardowanie kontrtorpedow- 
cami. Tutejsi wojskowi rzeczo- 

znawcy o tyle przywięzują wagi 
do tego wydarzenia, iż zdaniem 

ich stoi ono w związku z wypra- 

wą na Sachalin. Lądowanie od- 

było się w miejscu, gdzie cieśni- 
na pomiędzy Sachalinem a lądem 
stałym jest najwęższą, a zatem 

zapewne ma na celu nie dopuścić, 
by rosyjska załoga ze Sachalinu 
uszła przez cieśninę. Lądowanie 
to odbyło się zbyt daleko od 

Władywostoku, by stało w zwią- 
zku z atakiem na tę twierdzę. 

Manchester, Mass., 27 lipca. — 

Rosyjski ambasador baron Ro- 

sen, który spędza lato w Magno- 
lia, uda się dopiero w początkach 
przyszłego tygodnia do New 

Yorku, by oczekiwać nadejścia 
parowca, na którym przybędzie 
pełnomocnik pokojowy Witte. 

Jutro wyjeżdża ze sztabu amba- 

sady książę "Kudajehew do New 

Yorku, aby poczynić przygoto- 
wania do przyjęcia. Baron Ro-% 
sen dał reprezentantom prasy re- 

widowaną listę członków rosyj- 
skiej komisyi pokojowej. Należą 
do niej: Witte, pierwszy pełno- 
mocnik; baron Rosen, drugi peł- 
nomocnik; urzędnik departameft- 
tu spraw zagranicznych tajny 
radca Martens; poseł w Chinach 
Pokotiłow; pierwszy sekretarz 

ambasady Hansen; de Plancon; 
de Jarosowiec; książę Kudajehew 
i Nabokow, urzędnicy dep. szta- 

bu ; tajni radzcy Szipow i Wilen- 

faein; oficerzy sztabu generalne- 
go gen. Jermołow i pułk. Sama- 

nyłow, jako reprezentanci woj- 
ska, jakoteż kap. Russin, repre- 
zentant floty. 

Waszyngton, 27 lipca. — Czyli 
nadal wojna trwać będzie, czy też 

pokój zostanie zawarty, rozstrzy- 
gnie się prawdopodobnie na pier- 
wszej sesyi waszyngtońskiej 
konferencyi, która odbędzie się 
około 5 sierpnia w warsztatach 

okrętowych w Portsmouth, N. 

H., gdyż wtedy baron Komura 

panu Witte przedłoży warunki 

pokojowe Japonii. 
Londyn, 27 lipca. — Korespon- 

dent do "Daily Telegraph" z To- 

kio donosi, iż japońska wielka 
armia atakuje Rosyan nad rzeką 
Tumen. 

Odessa, 27 lipca. — Guberna- 
tor Odessy ogłosił proklamacyę, 
która może pomiędzy wojskiem i 

ludnością jeszcze zwiększyć roz- 

goryczenie przeciw żydom. Gu- 
bernator powiada >w proklamacyi, 
że w listach anonimowych rzuco- 

ne zostało podejrzenie na wiele 
osób, jakoby te były socyalistami 
lub burzycielami, podczas gdy on 

się przekonał, że są to lojalni 
poddani. Również doniesiono mu, 

że żydzi obwiniają policyę, jako- 
by ta przygotowywała rzeź ży- 
dów. Zdziwiło go to, gdyż prze- 
cież izraelici sami byli winni, że 

rozruchy powstały, a policya w 

domach żydowskich znalazła re- 

wolwery, dynamit idaf» pismre- 

wolucyjnych. Gdyby nie żydzi, to 

Odessa nie byłaby przywiedzioną 
na krawędź przepaści, a zajście 
z ''Kniaziem Potemkinem" było- 
by niemożliwem. W obec tego 
żydzi mają czoło obwiniać poli- 
.cyę- 

Łódź, 27 lipca. — 2500 robotni- 
ków w fabryce bawełny Geyera 
zastrajkowało dlatego, że wydalo- 
no ich przodownika. Grożą zbu- 

rzeniem fabryki i zrobili wczoraj 
popołudniu demonstracyę, ale 

rozpędzili ich kozacy, którzy 200 

z nich aresztowali. 
Waszyngton, 27 lipca. — Pe- 

wien wysoki urzędnik w Wa- 

szyngtonie podobno zna w głów- 
nych zarysach żądania Japończy- 
ków. Do warunków pokoju nale- 

żałoby, wedle tego co on powia- 
da, wypłacenie wysokiego od- 
szkodowania (około miliarda do- 

larów), odstąpienie wyspy Sa- 

chalinu, półwyspu Liaotung i ko- 

lei do Charbinu, uznanie wpły- 
wów Japonii w Korei, i zwróces- 
nie Mandżuryi Chinom. 

Oyster Bay, L. I., 27 lipca. — 

Japoński poseł Takahira odwie- 
dził prezydenta Roosevelta, aby 
z nim mówić o urzędowem przy- 
jęciu komisarzy pokojowych. Ba- 

ron Komura odwiedzi nieformal- 
nie prezydenta w -piątek. O ile 

słychać, urzędowe przyjęcie ko- 

misarzy pokojowych przez prezy- 
denta odbędzie się nie w Saga- 
more Hall, tylko na pokładzie 
krążownika Mayflower, który w 

tym celu zarzuci kotwicę w Oy- 
ster Bay. Pełnomocnicy pokojo- 
wi przybędą do Oyster Bay na 

dwóch krążownikach, skąd uda- 

dzą się na "Mayflower." Tam od- 

będzie się śniadanie. 
New Orleans, La., 27 lipca. — 

Żółta febra szerzy się tu jeszcze 
i zarządzono surową kwarantanę 
w obec miasta. Wedle raportu u- 

rzędu zdrowia, umarło do dnia 

wczorajszego 34 osób z pomiędzy 
154, które zachorowały. Najwię- 
cej wypadków zachodzi w dziel- 

nicy zwanej French Market,gdzie 
sanitarne stosunki są opłakane. I 
tak przekonano się, że tam w pe- 
wnym domu w trzech pokojach 
mieszkało 27 Włochów. 

New York, 27 lipca. — Na po- 
siedzeniu dyrektorów "Equita- 
ble" przyjęto rezygnacyę prezy- 
denta Jamesa A. Alexandra i Pa- 

wła Mortona obrano jego następ- 
cą. Morton i nadal będzie prze- 
wodniczącym dyrektoryatu.Prze- 
wodniczący Morton oznajmił, że 

przez obcięcie rocznych pensyj i 

zmniejszenie innych wydatków, 
oszczędzi kompanii $500,000,000 
rocznie, Przedłożył za pierwszych 
6 miesięcy b. r. sprawozdanie fi- 

nansowe wielce pomyślne. Sły- 
chać jednakowoż, że pensya Mor- 

tona wynosić będzie $80,000 ro- 

cznie. Obrano dyrektorem Geor- 

ge'a F. Vietera, komisowego han- 

dlarza z New Yorku i Ernesta B. 

Kruttschnitta, znanego adwokata 
z New Orleans. 

New York, 27 lipca. — Urząd 
cłowy zarządzi śledztwo w spra- 
wie przemycania tytoniu w Bay- 
onne, N. J., gdzie w sobotę od- 

kryto 27 bal tytoniu z Sumatry 
wartości $2000 w domu pewnej 
kobiety, która podobno jest agen- 

tką szajki przemytników. Tytoń ; 

ten przywieziono na okręcie Dia- 

mond, należącym do Standard 
* Oil Co. Słychać, że w ostatnich 
czakach zaszło w Bayonne naj- 

mnie] 20 wypadków przemytnic- 
twa i zawsze pośredniczył w tern, 

jakiś okręt należący do Standard 
Oil Co. 

Pittsburg, Pa., 27 lipca. —Carl 
F. Miller, znany ,kupiec tutejszy, 
złożył dowód na to, że więcej ce- 

ni swoją żonę, niż znaczny mają- 
tek. Niejaka Anna ML Gunning, 
licząca lat 55, która w młodości 

swojej była zaręczoną z Mille- 

rem, umarła tu i pozostawiła tes- 

tament, w którym większą część 
swego majątku., wynoszącą około 

pół miliona dolarów, zapisuje 
Millerowi pod warunkiem, by 
rozwiódł się ze swoją żoną i pod 
żadnym warunkiem żadnej czą- 
stki tego majątku jej nie oddał. 
Kiedy Millera uwiadomiono o 

treści testamentu, oświadczył, że 

jest szczęśliwy ze swą żoną i a- 

ni mu się ślni z nią się rozłączyć. 
North Sydney, B. C., 27 lipca. 

— Parowiec Roosevelt, który u- 

daje się w podróż do%bieguna pół- 
nocnego pod komendą Peary'ego, 
wczoraj popołudniu o godz. 2 pu- 
ścił się w dalszą drogę. Kiedy 
parowiec wyruszał z przystani, 
olbrzymie gromady ludu, które 

przypatrywały się wyjazdowi, 
wzniosły okrzyki z życzeniami 
szczęśliwej podróży. Ozwały się 
też piszczałki parowca, i -demon- 

stracya*trwała aż do czasu, kiedy 
parowiec wyjechał z portu. Mia- 
sto było na cześć ekspedycyi 
wspaniale udekorowane. Kom. 

Peary w rozmowie przed swoim 

wyjazdem wyraził niezachwianą 
nadzieję, że tym razem cel swój 
osiągnie i że w tym razie powró- 
ci we wrześniu 1906 roku. Pani 

Peary z córką wczoraj wieczo- 

rem powróciły do New Yorku. 

South Haven, Mich-, 27 lipca.— 
Wczoraj wieczorem odbyło się 
drugie wielkie ogólne zgroma- 
dzenie obywateli w sprawie za- 

mykania interesów w niedziele. 

Przeciwnicy burmistrza Hulberta 

byli w znacznej większości i nie 

dopuścili, ażeby przemawiał. 
Kiedy powstał, chcąc powiedzieć 
słów parę, ozwały się krzyki i 

gwizdania. Przyjęto, a raczej za- 

twierdzono następujące rezolucye 
uchwalone na pierwszem zgro- 
madzeniu: "Uchwala się, że 

sprzeciwiamy się każdemu po- 

stąpieniu burmistrza i szeryfa 
tyczącemu się zamykania intere- 

sów w niedziele; że jego postą- 
pienie ostatniej niedzieli nie ma 

naszego poparcia i że je potępia- 
my ; że chodzi nam o to, ażeby w 

mieście panował porządek i przy- 

zwoitość, że jesteśmy za zamy- 
kaniem wszelkich szulerń i wszy- 

stkiego, co się sprzeciwia moral- 
ności i dobremu rządowi, nietyl- 
ko w niedziele, ale w każdym 
dniu tygodnia." 

Marąuette, Mich., 27 lipca. — 

Wczoraj wieczorem o godz. 6 da- 

ło się tu uczuć wyraźne trzęsie- 
nie ziemi. Szczególniej wyraźnem 
ono było na wybrzeżu jeziora. 
Trwało blisko dwie minuty i to- 

warzyszył mu rodzaj grzmotu 
podziemnego. Wedle telefonicz- 

nych wiadomości, podobne trzę- 
sienie dało się uczuć wzdłuż ca- 

łego łańcucha wzgórz Marąuette. 
Wi Calumet trzęsły się budynki 
i tynk opadał. W Ishpeming szy- 

by dźwięczały, a z półek spadały 
naczynia. W Negaunee przecho- 
dnie na ulicy doznali nudności w 

skutek chwiania się. Nigdzie to 

trzęsienie jednakowoż nie zrzą- 
dziło znacznych szkód, chociaż 

gdzieniegdzie mieszkańcy mdleli 
"z przerażenia. 

—u o 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Lombardia z Neapolu, 

Teutonic a Liverpoolu. 
Oueenstown: Sasonia z Bostonu, 

Cedric z N. Y. 
Odeszły: 
New York: Baltic do LJyerpoolu. 
Liverpool: Philadelphia do Port- 

land, Sylvania do Bostonu, Merion do 

Filadelfii, Oceanie do N. Y. 
Oueenstown: Caronia do N. Y. 
Genua: Liguria do N. Y. 

Neapol; Prinz Oskar do N. Y, 

J. E. Ks. Arcybiskup Symon 
powrócił do Chicago. 

(Sprawozdanie naszego re-) 
portera.) 

J. E. ks. Arcybiskup wrócił 
do Chicago wczoraj po południu. 
JE. trzymał się ściśle naprzód 
ułożonego programu, zwiedzał 
prawie wszystkie większe para- 
fie w stanach Wisconsin i Minne- 
sota; był On w Green Bay, Bea- 
ver Dam, Ashland, Duluth, Supe- 
rior, Winona, St. Paul, Minnea- 

pojis, Stevens Point i Polonia, a 

dnie 24go i 25go spędził w Mil- 
waukee na konsekracyi nowego 
biskupa Schinnera. 

Wczoraj jak już wyżej wspo- 
mnieliśmy wrócił do Chicago ra- 

zem z Biskupem Muldoonem, 
Arcybiskupem Óuigleyem i de- 

legatem papieskim Msgrem Fal- 
ciono. 

Na Kazimierzowie. 
O godz. 5tej przybył J. E. w 

towarzystwie swego sekretarza i 
ks. Nowaka na plebanię św. Ka- 
zimierza. W plebanii czekał na nie- 

go miejscowy proboszcz Wiel. 
ks. Furman i kilkunastu księży. 

Dzieci szkolne przyjęły J. E. 

Arcybiskupa nadzwyczaj ładnie. 
W imieniu całej szkoły parafial- 
nej powitała dostojnego gościa 
Anna Śmigiel. Następnie odśpie- 
wano pieśń powitalną, która wy- 
padła jaknaj lepiej. 

Z plebanii udał się J. E. ks. 

Arcybiskup do kościoła, aby po- 
święcić nowe ozdoby dla kościo- 
ła: obrazy i statuy. 

O godz. Gtej podano;, smaczną 
kolacyę na plebanii, w czasie 

której przemawiali nieomal 

wszyscy obecni księża, było ich 
15tu; nazwiska ich podajemy: 
Ks. Gordon, ks. Spetz. ks. Pie- 
chowski. ks. Cosimi, ks. Nagorz- 
nik, ks. Zubowski, ks. Bieniarz, 
ks. Nowak, ks. Szczygieł, ks. 

Góra, ks. Pyplatz, ks. Fiori, ks. 
Bobal; ks. Kruszka i ks. Furman 

(proboszcz). 
Przy stole usługiwali klerycy 

Tomasz Bona i Franciszek Woj- 
ciechowski. 

* 

Główna uroczystość odbyła się 
wieczorem. 

Miejscowy proboszcz, Wiel. 
ks. Furman nie szczędził pracy 
ani wydatków, aby przyjąć Do- 

stojnego gościa należycie. 
Przed kościołem rozciągnięto 

kilka wisiorów świateł elektry- 
cznych. Z kolorów narodowych 
utworzono ogromny rodzaj bal- 
dachimu. Z dala już widać było 
duże napisy: Witajcie Bracia 
Mili Coście do nas dziś przybyli! 
Witamy Cię z naszej ziemi za- 

wsze między swymi. Witamy Cię 
Polski Arcybiskupie. Niech żyje 
Kazimierzowo! 

Nie brakło też dekoracyj na 

domach prywatnych, wszystkie 
okoliczne ulice były udekorowa- 
ne pięknie. 

O godz. 7mej stanęły wszyst- 
kie towarzystwa przed kościołem. 
Ulice zapełniły się ludźmi tak, 
że trudno było się przecisnąć. 
Przed plebanią dziatki szkolne u- 

tworzyły szpaler. Dziewczynki u- 

brane były w białe sukienki prze- 
pasane niebieską szarfą, a chłop- 
cy trzymali lilie białe w rękach. 

O 7:30 odezwały się dzwony i 

JE. przeszedł z plebanii do ko- 
ścioła. W jednej chwili kościół 

zapełnił się ludźmi, wszystkie je- 
go duże galerye były przepełnio- 
ne, a ci którzy pomieścić się nie 

mogli, stali podczas całego nabo- 

żeństwa na świeżem powietrzu 
przed świątynią — takich było 
kilkaset. 

JE. zaraz po wejściu do świąty- 
ni przebrał się w szaty pontyfi- 
kalne i siadł na tronie. Wiel. ks. 

Furman przemówił do zgroma- 
dzonych przedstawiając Dostoj- 
nego Gościa. 

•Krótko po przemówieniu, pro- 
boszcza rozpoczęło się Bierzmo- 
wanie, do którego przystąpiło 
575 osób. Wiel. księża Bieniarz 

(dyakon), v Nayorznik (subdya- 

kon), Góra (czytał kartki), Cosi- 
mi (ocierał czoła), asystowali Je- 
go Ekscellencyi. W czasie Bierz- 
mowania kapela ,p. Józefa Kop- 
Py grała następujące pieśni: Kto 

się w opiekę, Z dymem pożarów, 
0 Maryo, Pod Twoim tronem, 

Serenada i Boże coś Polskę. Nie 
brakło też ślicznych śpiewów na 

chórze pod dyrekcyą p. Dąbka. 
Po Bierzmowaniu JE. ks. Ar- 

cybiskup odprawił benedykcyę i 

przemówił do licznie zgromadzo- 
nych zachęcając do częstego 
przystępowania do Stołu Pań- 

skiego, a potem w otoczeniu księ- 
ży udał się przez kościół do ple- 
banii. O godz. 9:30 pojechał do 

rezydencyi Arcybiskupa Quigle- 
ya. 

Z okazyi wczorajszej uroczy- 

stości, podamy jutro opis parafii 
ślw. Kazimierza w Chicago. 

o 

Różne notatki telegraficzna. 
— W Niżnym Nowgorodzie nie u- 

stają. rozruchy, a skomplikowało się 

położenie z powodu, że powstały gro- 

źne nieporozumienia i walki pomię- 
dzy socyainymi demokratami z jednej, 
a dorożkarzami i mularzami z drugiej 
strony. 

— Parowiec "Kaiser Wilhelm der 

Grosse", na którym Witte wyjeżdża 
do Cherbourga, spóźnił się nieco, za- 

trzymany przez mgłę w Southampton 
1 wczoraj nie przybył do Cherbourga, 

jak oczekiwano. 
— Znajdujący się w niewoli Japoń- 

skiej admirał Rożestwieński podda! 
się operacyl usunięcia kosteczki z ra- 

ny na głowie. Stan zdrowia jego po 

myślny. 
— Cesarz 1 cesarzowa Japonii z 

■wielką, okazałością, witali yrczoraj w 

audyencyi amerykańskiego sekreta- 

rza wojny Tafta, Jakoteż pannę AU- 

cyą, Roosevelt 1 innych amerykań- 
skicli podróżnych. 

w Londynie zapewniaj?, że ce- 

sarz Wilhelm w rozmowie z carem po- 

zyskał-tegoż zezwolenie, by któryś z 

Hohenzollernów objął tron Norwegii, 
a za to obiecał Rosyi odstąpienie czą- 
stki wybrzeża norweskiego, oddziela- 

jącej Finlandyę od Oceanu Atlanty- 
ckiego. 

Hanowerze umarł sławny yr 
swoim czasie tenor Wilhelm Mueller, 
który szczególniej jako wykonawca 
oper Wagnera zyskał rozgłos. Miał 
lat 60. 

— Dwór duński otrzymał urzędowe 
zawiadomienie, że cesarz Wilhelm 
wkrótce zamierza odwiedzió Kopen- 
hagę. 

Pomiędzy policyą w Panamie wy- 
buchł bunt, ale położył mu koniec e- 

nergicznem wystąpieniem sekretarz 

.wojny Santiago de la Guardia, który 
z rewolwerem w ręku wystąpił. Are- 
sztowano i okuto w kajdany winnych. 

"W" Moberly, Mo., spalił się wiel- 
ki śpichlerz należący do Missouri 
Grain Co. Szkoda zrządzona wynosi 
$200,000. 

W" skutek wypadku na kolei Cen- 
tral of Georgia v? pobliżu Atlanta, 
Ga., trzej murzyni i Jeden biały zosta- 
li zabici. 

— Kanonierkę Bennington, uszko- 

dzoną w San Diego przez eksplozyą, 
która tyle nieszczęścia zrządziła, 
przewieziono do warsztatów okręto- 
wych na Mare Island, gdzie ją napra- 
wią. Admirał Goodrich przybył już na 

miejsce i rozpoczął śledztwo. 

Kronika Miejscowa. 
Nowy szef policyi w. 

Nadzwyczajne posiedzenie ra- 

dy miejskiej odbyło się wczoraj 
przed południem jedynie w tym 
celu, ażeby zatwierdzić nomina- 

cyę kapitana Johna M. Collins na 

szefa policyi chicagoskiej. Nowy 
szef miał już złożoną kaucyę w 

sumie $25,000 i zaczął niezwłocz- 
nie pełnić swój urząd. Pan Col- 
lins zapowiada, że starać się bę- 
dzie o usunięcie złodziejów, ra- 

busiów i rozbójników i że w tym 
celu utrzyma ścisłą karność w 

szeregach policyantów. Nie bę- 
dzie się nadto wahał zamykać 
szulernie 1 domy rozpusty, sze- 

rzące niemoralność. Nie zniesie 

ani zakładów przy wyścigach, a- 

ni maszyn "slot", utrzymywa- 
nych w lokalach publicznych. Za- 

łoży osobną księgę do notowania 

nazwisk aresztowanych przestęp- 
ców, .których każe aresztować po- 
nownie, skoro tylko zajdzie po- 

dejrzenie, ie brali udział w nowej 

zbrodni. Collins liczy na energi- 
czną pomoc Schuettlera, podszefa 
policyi. 

Po południu odbył Collins kon- 

ferencyę z inspektorami policyi i 
zapowiedział im, że żąda stanow- 

czo, ażeby każdy jego rozkaz był 
ściśle wykonany. 

Collins nie otrzymał nominacyi 
w swoim czasie, gdyż mayor mia- 
sta chciał odczekać końca straj- 
ku. 0'Neill po 32 latach służby, 
przeniesie się na swoją farmę, 
gdzie zamierza wieść na starość 
spokojne życie. 

Ze spraw miejskich. 
Sprawozdanie szefa straży po- 

żarnej -wykazuje, że w pierwszeM 
półroczu było w Chicago 144 po- 
żarów mniej, niż w tymże czasie 
roku zeszłego, a szkody zrządzo- 
ne przez ogień, były o $563427, 
mniejsze. 

Ponieważ klerk miejski Anson 
nie chce narażać się Ehrhornowi 
skargą o fałszowanie dokumen- 
tów, a gdzie niema oskarżyciela, 
tam niema kary, postanowiło 
Stowarzyszenie Obywateli wy- 

stąpić przed komisyą służby cy- 

wilnej ze skargą przeciw pod- 
klerkowi o niewłaściwe zachowa- 
nie się w urzędzie miejskim. 

Mayor Dunne unieważnił kil- 

ka licencyj szynkarzy, lekcewa- 

żących przepisy władzy miejskiej, 
poczem wyjechał na Wschód, do 

Bostonu, gdzie wygłosi mowę na 

temat umiastowienia tramwajów. 
.Tak długo dzban wodę* nosi.. 

W: parku Garfielda zaczepiał 
policyant Ed. R. Fitzgerald mło- 

de pary, przebywające tam wie- 

czorem i groził im aresztowa- 

niem, lecz puszcza} je wolno, sko- 

ro tylko młodzi okupili się, wsty- 
dząc się świecić na stacyi policyj- 

I nej i nie chcąc narażać się na 

j przenocowanie w kozie. Fitzge 
rald uprawiał długo swe rzemio- 

sło naciągania młodych, lecz kie- 

dy Leonard Mason z pn. 368 K 

bev str. zgłosił się ze swą narze- 

| czoną Alice Munder do kapitana 
Morrison i oskarżył policyanta o 

rabunek, aresztowano stroza po- 

rządku publicznego i wytoczony, 
mu zostanie proces kryminalny. 
Fitzgerald jest policyantem o 

16 lat. 
Koniec strajku. 

Woźnice rizwożący ciężary 
zastosowali się do rozkazu cen- 

tralnego zarządu połączonych u- 

1 nij, zaniechali strajku 1 oswiad- 
I czyli Się Z gotowością odstf^" nia frachtów firmom dawnie, boj- 

kotowanym. W; ten sposób za- 

kończył się faktycznie strajkwo- 
źniców ich przegraną na całej 
nil Na ich szczęście postanowdl 
wczoraj pracodawcy uwzględniać 
odtąd zgłoszenia się stra)ldl^. i przyjmować do służby un^ stów, godnych zaufania. 
Cornelius 0'Shea, prezes umj 

woźniców, który unie chicagosfae 
tak lekkomyślnie naraził na 

brzymie straty, zamierza zrezy- 

gnować ze swego urzędu, zanim 

konwencya we Filadel 11 

mu wotum niezaufania. O bne» 

wyjechał jui z Chicago, nie zało- 

wany tutaj przez nikogo 1 uw 

żany ogólnie za warchoła. 

Pod gruzami starej rudery. 
Firma Armour and Co. kazała 

rozebrać starą, drewnianą ruderę 

pn. 1032 32 uh, 
postawić nowy budynek. Korzy 
stali z tej sposobności sąsiedzi, 
ażeby "opatrzyć Mę na .mę 

au drzewo na opał. ?P 
przytem dość nieostrożnie, skut 

kłem czego przyszło do katastrom 

fy, Ściany rudery zapadły 
wczoraj, a przygnieceni g 
znaleźli tam śmierć: *7 
Henrvk Rański z pn. 32I° 
str.; 12 letni Józef Borowiak■.* 

I Pn- 3245 Str'n°r" 'I 32 st. Bernard Allen z pn. 994 3 
Na kogo spada wina 

ścia? W. pewnej mierze n 

ców, lecz głównie na kontrakto- 
ra, który pozwolił dzieaom 
rać drzewo w ruinie, zag*°* 

j zawaleniem się. 


