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^ Bomby na porządku dziennym. 
Tyran z Kaukazu ich ofiarą. 

Cesarz Franciszek Józef gubi Austryą. 

Spisek na życie żeniącego się króla. 

Prezydent Roosevelt w Porfsmouth w dniu Wieńczenia Grobów. 

PRZEGLĄD 

POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 
Chicago, 31 maja. 

Uroczyście święcono w całej 

Rosyi dzień 10 maja, kiedy 
w Pe- 

tersburgu o raz pierwszy zebrali 

się przedstawiciele narodu, aby 

odtąd stale wytykać kierunek 

wszystkim sprawom państwo- 
wym i w ten sposób przyłączyć 
Rosyę do rzeszy państw konsty- 

tucyjnych. Wszędzie przerwano 

% prace, otworzono świątnie, ustro- 

jono miasta w chorągwie, dywa- 

ny, girlandy z zieleni, wszędzie 

bito w dzwony na znak radości, 

urządzano ludowe zabawy, zew- 

sząd posyłano dumie telegramy, 
ułożone w wyrazach pełnych u- 
niesienia i nadziei na lepsze cza- 

sy. Naród dobił się konstytucyi! 
Z żądaniem jej wystąpił zaraz po 

wstąpieniu na tron cara Mikołaja 
II. Oznajmił mu to w Kremlinie 

przez delegatów od ziemstw, 

lecz jako odpowiedź usłyszał dwa 
ostre wyrazy: „Głupie marzenia!" 
Car przy każdej sposobności gło- 
c:ł^ „Rządzić będę, jak ojciec 
mój rządził", a czynownicy czy- 
nami potwierdzali te słowa- Z na- 
rodu odpowiadano im protesta- 
mi, mowami coraz bardziej za- 

palnemi, spiskami; rewolucyoni- 
rci odpowiadali mordowaniem mi- 

nistrów, gubernatorów 'i polic- 
majstrów. Po okrutnym Sjpiagi- 
nie nastał jeszcze okrutniejszy 
Plehve. Okręt państwowy trzesz- 

czał, jak podczas ogromnej bu- 

rzy, tratował za każdym swym 
ruchem setki i tysiące ludzi, ale 

już czuł, że nie przetrwa nawał- 

nicy, więc jako ostatni środek ra- 

tunku,zaczął wojnę zewnętrzną. 
Ale ona się stała ostatnią czyno- 
wnictwa klęską. Carat despoty- 
czny przegrał jednocześnie dwie 

wojny: jedną z Japonią, drugą z 
narodem — i z obu temi potęga- 
mi niemal równocześnie zawarł 

pokój w Portsmouth jeden, a 

drugi w Petersburgu ukazem naj- 
pierw sierpniowym, a potem paź- 
dziernikowym o konstytucyi- Nie 

było w Rosyi końca, ni miary ra- 
dosnemu upojeniu, po ukazach o 

tolerancyi religijnej, o swobodzie 

stowarzyszeń, o swobodzie prasy 
i wreszcie po carskim reskrypcie 
na imię ministra z 18 lut. o "wez- 

waniu z pomocą Bożą o współ- 
pracownictwa i rozparzenia środ- 

ków prawodawczych ludzi naj- 
_ godniej szych, a obdarzonych za- 

ufaniem narodu." Czyniono pa- 
miątkowe fundacye, posyłano do 
cara dziękczynne poselstwa i by- 
ła to chwila, kiedy car był z na- 
rodem. Ale czynownictwo znów 

podniosło głowę, znów zapragnę- 
ło wrócić do dawnych sposobów 
rządzenia- Posypały się tedy tym- 
czasowe rozporządzenia, wyja- 
śnienia ukazów o tolerancyi re- 

ligijnej i o swobodzie stowarzy- 

szeń, znowu kneble były w ro- 
bocie, znowu zabrzęczały kajda- 

ny 
— rządził Trepów. Zaczęły 

się'więc rewolucyjne wybuchy 
U w Charkowie, Kijowie, Taganro- 

gu, Odessie, najstraszliwszy gru- 
dniowy wybuch w Moskwie, bun- 

ty w wojsku lądowem, bunt flo- 

ty morza Czarnego, wrzenie w 

całem państwie. Czynownictwo 
zwyciężało i odpowiadało narodo- 
wi atakami czarnych sotni na in- 

teligencyę i studentów, rzezią jy- 
dów. Byłoby zwyciężyło, gdyby 

- 

nit groza bankructw* fiaanso- 

-wego. Tymczasem sfery finanso- 

we całej Europy ośtwiadczyły 
wręcz i stanowczo, że bez zmia- 

ny państwowego ustroju Rosy a 

nie otrzyma pożyczki- Więc gru- 
dniowym ukazem oznajmiono, 
że duma musi być zwołana i to 

możliwie najprędzej. Wittemu 

polecono wykonać przygotowa- 
nia. 

Przystąpiono więc do nich tym 
razem już szczerze, lecz jedno- 
cześnie poczęto się zastanawiać: 

czy nie za dużo dano narodowi? 

W lutym zmieniono formułę przy 
sięgi poselskiej w ten sposób, że 
znalazł się w niej wyraz samo- 
władca — wyraz niezgodny z po- 
jęciem o ustroju konstytucyjnym 
Zaraz potem oznajmiono innym 
ukazem, że oprócz poselkiej du- 

my powstanie rada państwa, jako 
izba wyższa, złożona w połowie 
z członków mianowanych; wre- 

szcie na parę dni przed otwar- 

ciem dumy i owej rady państwa 
ogłoszono, podpisane przez cara 

„ustawy zasadnicze", które ogro- 
mnie zmniejszyły prawa obu izb 

prawodawczych- Nie mogą one 

•wpływać na powoływanie mini- 

strów, ani na ich usuwanie; nie 

mogą nie zatwierdzić budżetu, bo 

jeżeli tego nie zrobią, to car go 
zatwierdzi bez ich uchwały; nie 

mogą kontrolować trzech mini- 

strów, mianowicie: spraw zagra- 

nicznych, wojny i marynarki; a 

gospodarka ministra dworu i 

dóbr państwowych, przeznaczo- 

nych na utrzymanie dworu, zu- 

pełnie do nich nie należy. Admi- 

nistracja państwowa ma prawo 

wydawać wszelkie „tymczasowe 
rozporządzenia", za które nie od- 

powiada cały gabinet, lecz tylko 
ten minister, który je wydał, a 

odpowiada właściwie tak, że jego 
rozporządzenie właściwie może 

pozostać, bo powiedziano w pa- 
ragrafie 40tym ustaw zasadni- 

czych, że minister najpóźniej za 
dwa miesiące po zebraniu się du- 

my jest zobowiąza- 
ny uzasadnić przed nią ko- 

nieczność swego rozporządzenia, 
. jeżeli zaś tego nie uczyni, to roz- 

porządzenie przestaje istnieć. A- 
le nie powiedziano, że ono prze- 
staje istnieć i wtedy także, gdy 
minister wystąpił z uzasadnie- 

niem, lecz nie zdołał przekonać 
dumy. Słowem w tych ustawach 

zasadniczych pełno despotycz- 
nych, zamaskowanych furtek, 

pełno bizantyńskich niedomó- 

wień. 

To też w przeddzień otwarcia 

dumy zebrali się wieczorem „ka- 
deci" dla narady nad opubliko- 
waniem przed dobą ustawami za- 
sadniczemi- Do rozpraw wezwał 

p. Milukow słowami: „Najlepiej 
określę' te ustawy, gdy powiem, 
że one potrafiły pogorszyć naj- 
gorszą konstytucyę, jaka kiedy- 
kolwiek istniała. Poprostu oszu- 
kano naród".Rozprawy były go- 
rące, lecz krótkie; wzburzenie nie 

zachęcało do oratorskich popi- 
sów. P. Rodiczew zaproponował 
taką rezolucyę: 

„Bezpośrednio przed otwar- 

ciem dumy rząd się poważył rzu- 
cić narodowi wezwanie. Nowe u- 

stawy zasadnicze są już sankcy- 
onowane, przez co odebrano przed 
stawicielom narodu możność do- 

konania w nich zmian. Czynowni- 
ctwu zwrócono w całej pełni pra- 
wo rządzenia, z dumy, w któ- 

rej cierpiący naród złożył swe 

wszystkie nadzieje, uczyniono 
.•saiijz w Tl1 : 

" 

sługę biurokracyi- Przeto stron- 

nictwo narodowej swobody (tak 
kadeci sami się nazywają) oświa- 
dcza, że ten czyn rządu uważa za 

pogwałcenie praw, danych naro- 
dowi ukazem październikowym i 

że żadne szranki, które r5ąd dźwi- 

gnął, nie powstrzymają przedstaw 
wicieli narodu do spełnienia obo- 

wiązku, który oni przyjęli na sie- 
bie wobec narodu." 

Tę rezolucyę przyjęto jedno- 
myślnie. Jest więc odra&ł powód 
do zatargu między rządem a du- 

mą- Niepodobna przewidzieć, ja- 
kie będą jego następstwa, bo to 
w znacznej mierze zależy od za- 
chowania się narodu, od ruchów 

rewolucyjnych, od postawy rzą- 
du. Wprawdzie w mowie trono- 

wej cara powiedziano: „Ja utwo- 

rzonej przeze mnie instytucyi 
niezłomnie strzedz będę", ale to 

zapewnienie można dwojako tłó- 

maczyć, bo nietylko duma, lecz 

i ustawy zasadnicze są instytu- 
cyą stworzoną przez cara. Może 

więc on strzedz dumy od czyno- 
wnictwa,a czynownictwa od du- 

my, — słowem całości tego, co 

wykończył w przeddzień otwar- 
cia pierwszego w Rosyi parla- 
mentu, a co bynajmniej nie jest 
konstytucyą i co z parlamentu u- 

czyniło jedno na całe państwo 
„ziemstwo", jedną ogromną radę 
powiatową. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 31 maja. — Z Ka- 

ukazu donoszą że kiedy gen. gu- 
bernator z Kutais, generał Alicza 
naw wybierał się do Tyflisu, bę- 
dąc na dworcu w otoczeniu Ko- 

zaków, rzucono w środek grupy 
1 

dwie bomby, które eksplodowały. 
Tfeńerał, członek jego sztabu i 

kilkunastu Kozakówzostali ciężko 

poranidni, poczem kozactwo 

strzelało do publiczności i pod- 
palało domy, do których wystra- 
szeni ludzie chronili się. Generał 

ma poszarpaną wątrobę. Jest on 

najbardziej] w Rosyi znienawi- 

dzonym gubernatorem. Kiedy 

przed rokiem tłumił rozruchy, ni- 

szczył ogniem i mieczem całe 

wsie, pozwalając kozactwu znę- 
cać się nad ludnością w najohy- 
djniejszy sposób. 

Łódź, 31 maja. — Fabrykanci 
wstążek zebrali się w jednym ze 

zakładów, ażeby radzić o strajku. 
Robotnicy oblegali ich, zagrozili 
im śmiercią i tak długo ich niepo- 
koili, dopóki fabrykanci nie zgo- 
dzili się na wszystkie ich żądania- 

Petersburg, 31 maja. — Wczo- 

raj posiedzenia dumy nie było, 
lecz pracowano w komisyach, a 

nadto zebrał się centrtalny komi- 
tet demokratów konstytucyj- 
nych i radził nad obecnem poło- 
żeniem- Minister spraw wewnę- 

trznych opracowuje projekt pra- 
wa, rozszerzającego przywileje 
z:;emstw i nadający ministrom 

niezawiśłość od centralnych władz 

rządowych. 

Londyn, 31 maja« — „Evening 
Standard" dbnosi, że policy a w 

Madrycie dowiedziała się o spis- 
ku hiszpańskich, francuskich i 

angielskich anarchistów, którzy 
w dniu ślubu królewskiego za- 

mierzali młodlego Alfonsa zgła- 
dzić ze świata, poczem nastąpić 
miał wybuch rewolucyi. Do spis- 
ku Inależeli hiszpańscy oficero- 

wie. 

Madryt, 31 maja. — Wczoraj 
miasto tonęło w morzu światła 
elektrycznego, płomyków gazo- 
wych i ogni bengalskich. Publi- 
czność znajduje się w stanie pod- 
niecdnaa. We fantastycznych u- 
braniach kręcą, się po ulicach łu- 
dzę z różnych hiszpańskich pn> 
wancyj i gości różnej narodowo- 

ści. Na placach publicznych gra 

muzyka. Szkoły zamknięto, a lu- 
dtowi pozostawiono swobodę u- 

bawienaa się do woli 
Król przyj młował przedstawi- 

cieli mocarstw, a następnie wśród 

' 

niezwykłych uroczystości podpi- 
sano kontrakt ślubny. Brzmienie 
kontraktu umieszczono we wie- 

czornych gazetach- Królowa po- 
bierać będzie ze skarbu królew- 

skiego $90,000 rocznej pensyi, a 
na wypadek śmierci króla $50, 
000. Dziennikarze hiszpańscy o- 

fiarowali królowi złote pióro, któ- 
rem kontrakt został podłpisany.. 
Specyalny poseł amerykańskii 
Whitridge wręczył królowi wła- 

snoręczne pismo prezydenta Ro- 

osevelta. Ślub odbędzie się dzi- 

siaj. 
Wiedeń, 31 maja. — Baroki 

Beck, wyższy urzędlnik z depar- 

tamentu rolnictwa, otrzymał od 

cesarza polecenie dobrania sobie 
ministrów, ażeby zastąpić gabi- 
net księcia Hohenlohe. Baroli 

Beck posiada zaufanie następcy 

tronu, arcyksięcia Franciszka Fer- 

dynada1, który nie pochwala u- 

stępstw cesarza Ina rzecz rozzu- 

chwalonych Węgrów, którzy dą- 
dio zupełnego oderwania się od 

Austryi. 
Poseł Klofacz oświadczył w 

radzie miejskiej, że Czesi nie 

mieli' nigdy zaufania do cesarza, 

który przez cały czas swego pa- 

nowania okazywał słabość chara- 
kteru i który zawsze opierał f'ę 
na Niemcach i działał po myśli, 
niemieckiego rządu. 

Burmfistrz Wiednia wręczył 

cesarzowti na piśmie następujące 
zapytanie: „Cesarzu, czy w obec 

historyi bierzesz na siebie odpo- 
wiedzialność za lekkomyślne zruj- 
nowanie państwa domu Habs- 

burgów, które tyle odniosło zwy- 

cięztw i tak często okrywało się 

chwałą ?" 

Istnieje zamiar postawienia w 

radzie państwra wniosku, wzywa- 

jącego cesarza do zrzeczenia się 
tronu. 

Wiedeń, 3: maja. — Cesarz 

ukazał się wczoraj na koniu i od- 

był przegląd wojsk, ażeby poka- 
zać ludowi, że jest jeszcze zdrów 

i niema zamiaru ani potrzeby 
zrzekania się tronu. 

Paryż, 31 maja. — Kardynało- 
wie, arcybiskupi i biskupi fran- 

cuscy przebywają w pałacu ar- 

cybiskupa w Paryżu i radzą nad 
zachowaniem się francuskiego e- 

piskopatu w obec prawa o roz- 

dziale Kościoła z państwem. U- 

chwały dio-stojników Kościoła są 

trzymane w tajemnicy j tnie prę- 

dżej będą ogłoszone, dopóki ich 

nie zatwierdzi stolica Apostol- 
ska. 

Berlin, 31 mara. — Sejm pru- 
ski uchwalił nowelę szkolną ze 

zmaa&iami na które zgodził się 

rządj, a parlament odrzucił nato- 

miast 117 głosami przeciw 64 pro- 
jekt rządowy, ażeby ustanowić o- 
sobne ministerstwo spraw kolo- 

nialnych. Następtoie odroczył się 

parlament do listopada, a posło- 
wie rozjechali się do dbmów. 

— 

Cincinnati, O., 31 maja, — Dr. 

J. C. Atkins ha wzgórzu Vine 

ulicy chciał przejechać samocho- 

dem mjiędzy dwoma tramwajami, 
adącymli -w przeciwnych kierun- 
kach. Zderzyły się wszystkie 
trzy wozy i pogruchotały wzaje- 
mnie, przyczem 17 osób zostało 

pokaleczonych, z tych jedna 
śmiertelnie, a miiaJnowicie sam 

dr. Atkins, który został oblany 

palącą się benzyną. 
' Portsmouth, Va., 31 maja. — 

Prezydent Rooseveit przybył do- 

tąd], ażeby na tutejszym cmonta- 

rzu być obecnym podczas uroczy- 
stości odsłonięci* pomnika dla 

poległych marynarzy i wypowie- 
dzieć przy tej sposobności mowę. 
Doznał bardzo okazałego przy- 

jęciau W paradzie brało udział 

4,000 marytaarzy z eskadry półno- 
cno atlantyckiaj, poczem masze- 
rowali weterani oraz członkowie 

różnych cywilnych organizacyi. 
Mowę prezyddnta przyjęto 
grzmiącymi oklaskami. 

i Pemdleton, Ore., 31 maja. — 

Trzecia część tutejszej ludności 

jest pozbawiona dachu nad gło» 

wą, sku.tkiem wylewu rzeki U- 

niatilla. Wezbrana woda zerwała 

most pod miastem,, przeznaczony 
dla wozów. Belki mostu oparły 
snę o most kolejowy i albo go ro- 

zerwą, albo spowodują dalsze za- 
lanie miasta. Pociągi nie przecho- 
dzą przez most zagrożony. Bi- 

znesowa dzicln/ica miasta stoi pod 
wodą, deszcz pada strumieniem. 

a mężczyźni wysyłają swe rodzi- 

ny w góry* 
'—o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Rezultat wyborów w Danii 

wypadł nie po myśli obecnego 
ministerstwa. . 

— Północna część kręgu We- 
zuwiusza załamuje się w dalszym 
ciągu i zapada w krater. Powta- 

rzają się wstrząśinienia we wnę- 
trzu wulkanu. Ekscesarzowa Eu- 

genia zwiedzała wczoraj obser- 

watoryum- 
— W dolinie rzeki Yantse po- 

drożał ryż i Chińczykom grozi 
głód- 
— Anglicy biją w Afryce Zulu- 

sów, a w Kolonii południowo za- 

chodniej wytłukli krajowej w o- 
statnich dniach czterech niemie- 
ckich oficerów i 34 szeregowców. 
— Rząd w Salvador zapewnia, 

że zachowuje ścisłą neutralność 
wobec wypadków w Guatemali. 
— Amerykańska Federacya 

Pracy popiera strajkierów na 

plantacyach cukru w Porto Rico. 
— 6,500 oficerów japońskich 

otrzyma dziś ordery „Złotego 
Smoka" i pieniężne wynagrodze- 
nie za okazaną w wojnie walecz- 
ność. 

— Pod Rygą zatonął parowiec 
wycieczkowy. Z liczby 75 pasa- 

żerów uratowano tylko 10 osób. 
— Budżet Francyi wykazuje 

52 miliony dolarów deficytu,któ- 
rego niema czem pokryć. 
— W gruzach domów w San 

Francisco znaleziono wczoraj 
jeszcze ii zwłok ludzkich. Licz- 

ba ofiar trzęsienia ziemi j pożaru 
wynosi obecnie 418. 
— W Milwaukee,odbywa się 

zjazd elektryków. 
— Podczas pojedynku na re- 

wolwery, w Enid, Ok!a:, zastrze- 
lono świadka, a pojedynkowicze 
zadali sobie wzajemnie tylko lek- 
kie rany. 

—o 

Kronika Miejscowa. 
„Dzień wieńczenia grobów". 

Wczorajszą uroczystość krajo- 
wą obchodzono w Chicago ze 

zwykłą okazałością. Na wszyst- 
kich cmentarzach „wieńczono" 
groby, szczególniej weter. wojny 
popołudniu odbyła się parada, 
której przyglądało się razem oko- 

ło 100,000 osób. W południe wy- 
pogodziło się zupełnie i zrobiło 

się ciepło: nic przeto nie przesz- 
kodziło wziąć udziału w paradzie 
tym, którzy byli w stanie i mie- 

li ochotę. Obliczają, że tym ra- 

zem nie więcej niż 5,000 wetera- 

nów z wojny domowej wzięło u- 

dział w paradzie, podczas gdy 
przed kilku laty jeszcze ich liczo- 
no w takich paradach około 25,- 

000. Gubernator Deneen i burm. 

Dunne na koniach, ale w cywil- 
nym stroju, odbyli przegląd pa- 
rady trwającej dwie godziny. 
Zakończyła się parada na Lake 

Front, w parkti Granta, ceremo- 

monią zwaną „Escort of the col- 

ors." 

Anarchiści. 

W łiali Branda urządzili anar- 

chiści obchód, pozornie przezna- 
czony na uczczenie pamięci anar- 

chistów przed kilkunastu laty w 

Chicago straconych, ale właści- 

wie w celu wysłuchania przemó- 
wień Emmy Goldman i wypusz- 

czonego z więzienia Alexandra 

Burkmana, którzy głównie sie- 

bie samych wysławiali. Berkman 

zapewniał, że pozostał tym sa- 

mym Berkmanem , jakim byt w 

r. 1892 (kiedy zrobił zamach 

skrytobójczy na Fricka) i opo- 
wiadał o swojem życiu więzien- 
nem. 

W czasie przemowy Berkma- 

na wszedł do sali, w której było 
około 500 osób, jakiś człowiek z 

córeczką około óletnią, która w 

rączce miała amerykańską cho- 

rągiewkę. Ktoś z obecnych wyr- 
wał chorągiewkę z rąk dziecka, 
poczem inni poszarpali ją na dro- 
bne kawałeczki, rzucili na podło- 
gę i podeptali nogami, podczas 
czego wzniósł się okr/yk rados- 

ny tych, którzy rta to patrzyli. 
Policya widziała chwilowe za- 

mięszanie i -słyszała wzniesiony, 

okrzyk, ale co one oznaczały, do- 
wiedziała się dopiero po zakoń- 
czeniu zebrania. 

Zastrzelony. 
William Carroll, 805 GSHield 

boul.., jeden z zarządców firmy, 
Swift and Company, został 

wczoraj rano o godz. 4 zastrzelo- 
ny w pociągu górnej kolei dziel- 

nicy połud-.rowej, blisko 33 ulicy, 
w obec k iku podróżnych. Mor- 
dercą jebt Harry FojU-i, 35*3 
Indiana ave., stróż firmy drukar- 

kiej Robert O. Law and Co., 121 

—127 Plymouth place. Został a- 

resztowany. 
A. Jackson, konduktor pocią- 

gu górnej kolei, opowiedział po- 
licyi o całem zajściu w taki spo- 
sób. 

Carroll z pięciu towarzyszami 
wszedł do pociągu na 22 ulicy i 

zdaje się, że byli pijani. Trzej z 

nich usiedli w środku wagonu, 1 

trzej naprzeciw. Krzyczeli, śmia- 
li się i podrzucali kapeluszami. 
Na 29 ulicy jekiś stary murzyn 

obok nich siedzący potostał, aby 

wyjść z wagonu. Jeden z towa- 

rzyszy Carrolla podstawił mu no- 

gę,, a kiedy murzyn skarżył się 

na takie postąpienie, wyśmiano 
go. Kiedy pociąg zbliżył się do 

stacyi na 33 ulicy, wszedł do po- 

ciągu Foster, któty przedtem byl 
na platformie. Carroll i jego to« 

warzysze powstali, a jeden z nich 
podstawił nogę Fostert)wi. Fos- 

ter potknął się i powiedział: 
„Dajcie mnie pokój; jestem 'poli- 

cyantem". Carroll i jego towarzy- 
sze wybuchnęli śmiechem i jeden 
z nich strącił Fosterowi kapelusz 
z głowy. Jeszcze raz ostrzegł ich 

Foster, ale oni otoczywszy go» 

zaczęli go okładać kułakami. 

Wtedy Foster wyjął rewolwer i 

zastrzelił Carrolla. 

Inaczej opowiadają o całeift 

zajściu towarzysze Carrolla, z 

których dwóch przyaresztowano 

jako świadków. Dwaj uciekli 
za- 

raz po strzelaninie. Foster dał 

się aresztować bez oporu, kiedy, 
na 33 ulicy weszli dwaj policySn- 
ci, ale nie chciał opowiedzieć nic 
0 całem najściu* 

Jeszcze o wczorajszym pożarze. 

Donieśliśmy wczoraj już o 

spaleniu się śpichrza zbożowego 
D należącego do firmy Armour 

and Co. na Fish str, nad rzeką. 

Dodatkowo dzi$ donosimy, że 

większe jeszcze wydarzyło się 

przytem nieszczęście, aniżeli po- 

czątkowo mniemano, gdyi obok 

tego, że 4 osoby odniosły ciężkie 
uszkodzenia (o czeffl już wczoraj 

donieśliśmy), jeden człowiek zo- 

stał zabity przez walącą się ścia- 

nę. Był to xwrotaiczy P. M. 

Borry. 

Szkoda zrządzona przez pf>żar 
wynosi podobno $1,500,000. 

Śpichrz był 300 stóp długi, a 100 

stóp wysoki. Mogło w nim po- 

mieścić się milion buszli zboża. 

Spaliło się zaś w nim 150,000 bu- 

szli kukurydzy, 28,000 buszli 

pszenicy, 50,000 buszli owsa i 

3,000 buszli żyta. Uszkodzonych 
•zostało parę sąsiednich budynków 
1 spaliło się kilka Wagonów kole- 

jowych, 
. _ :o:—— 

— Z jeziora wyłowiono wczo- 

raj w pobliżu Erie str. zwłoki 

nieznajomego, okdła 40 letniego 

mężczyzny- 


