
No. 125. j| Sobota dnia 2go Czerwca 1906 r. Bok XVII. 

Wowra j sza 
cyrkulacji 

Tmtezd&ft 
circulatioo 

Biada, że wniosła nieszczęście w dom męża. 
* 

Sprawcą zamachu na życie króla był 
Anglik. 

MEKSYKANIE Z AMERYKANAMI NA STOPIE WO- 

JENNEJ. 

Kopalnia miedzi pod Cananea widownią rzezi Amerykanów. 

PRZEGLĄD 

POUTYKl MIĘDZYNARODOWE! 
Chicago, 2 czerwca 

Organ paryskiego gabinetu, 
radykalny dziennik, "Le petit 

Parisien", który już oddawna 

zwraca na siebie uwagę wybor- 
nemi wiadomościami z Peters- 

burga i Londynu, czerpanemi 
widocznie z francuskiego mini- 

steryum spraw zagranicznych, 
podał treść telegramu, wysłane- 

go do cara w dzień otwarcia 
du- 

my przez angielskiego króla Ed- 

warda. Ze wszystkich monarchów 

podobno on tylko jeden odez- 

wał się tego dnia do cara, a tele- 

grafował tak: „Szczerze i serde- 

cznie ci winszuję zwołania dumy 
i świetnej mowy tronowej. Oby 

twoja piękna i znakomita inicya- 

tywa przyniosła twemu państwu 
nieobliczone korzyści, uspokoiła 
uczucia, pogodziła Rosyę z nią 

samą i stała się podstawą twego 

panowania, które oby było długie 
i wielkie. Życzę ci tego nietylko 
jako bliski krewny, który serde- 
cznie cię kocha, ale także jako 
zwierzchnik narodu, sprzyjające- 
go twemu narodowi." Car natych- 
miast gorąco podziękował, przy- 
czem zaznaczył, że ogromnie go 
ucieszyła pamięć właśnie w ta- 

kiej chwili ze strony zawsze dro- 

giego mu wuja. Bo przez swą żo- 

nę, a siostrę carowej wdowy, 
król Edward jest wujem cara Mi- 

kołaja II- 

Po wymianie tych depesz — 

dodaje od siebie „Le petit Pari- 
sien" —. zaczęła się między Lon- 

dynem i Petersburgiem ożywiona 
korespondencya telegraficzna, 
bardzo popierana przez młodą 
carowę, przekonaną zdawna an- 

glofilkę. Zaraz po otwarciu dumy 
<itivnrrvla si<» w Petersburgu 

partya pod kierunkiem Pobiedo- 

noscewa i Trepowa, dążąca do 

rozpędzenia dumy- Chciała ona 

działać w dwóch kierunkach: 

przez swych agentów zachęcać 
dumę do bardzo ostrych wystą- 

pień. a jednocześnie przekonywa 
cara, że duma jest smutną pomył- 
ką. którą trzeba corychlej napra- 
wić. Z Londynu poradzono caro 
v.i nie słuchać tych rad; stamtąd 
także przyszła rada dać amnestyę 
wszystkim, którzy nie popełnili 
skrytobójstwa. Ambasador an- 

gielski w Petersburgu stał się po- 
ufnym pośrednikiem między ca- 
rem a królem Edwardem, który 
postępuje bez żadnych egoisty- 
cznych zamiarów, lecz ze szcze- 
rością krewnego i przyjaciela. O- 
czywiście, usposobienie dworu ro- 
syjskiego oddziałałoby na poli- 
tykę państwową w bardzo ma- 

łym stopniu, gdyby istotne inte- 
resa monarchii nie zalecały zbli- 
żenia się do Anglii, dla której 
przyjaźń i zgodność z Rosyą mo" 
gą być tylko korzystne. „Rze- 

czywistość wiąże ręce tych 
państw" — słusznie powiedział 
ambasador Benckemlorf. Angli- 
cy, którzy są dalekowidzami po- 
litycznymi, już dawno przygoto- 
wywali teraźniejszą sytuacyę- 

Czyż nie oszczędzili rosyjskiej 
drailiwcici po wypadku pod Hul" 
lem? czy, mogąc rpbić .„legalne : 

trudngści" flocie rosyjskiej w ka-j- 
nale Suęskim, nie postępowali tale 

bez^trofljpie,. że się narazili nawet- 
na zarzuty swych japońskich:! 

sprzymierzeńców? czy wyzyska- 
li trudne położenie Rosyi, aby u- 
trwalić swą okupacyę Tybetu? 

czy rozszerzywszy swój sojusz z 

Japonią, nie pospieszyli oświad- 

czyć w Petersburgu, że ten akt 
nie jest zwrócony przeciw Rosyi. 
A wreszcie, któż dziś nie wie, że 

zdumiewające ustępstw!, poczy- 

nione przez Japończyków w 

Portsmouth, były zalecone przez 

Anglię- Tak więc rząd londyński 
zdawna torował sobie drogę do 

porozumienia z Rosyą, a jest o- 
no obu tym mocarstwom jedna- 
kowo potrzebne, bo mając wiele 

wspólnych spraw w Azyi i w E- 

uropie, mogą jako przeciwnicy 
sobie szkodzić, a jako przyjaciele 
wzajemnie się wspierać. Ich po- 
rozumienie jest tryumfem polity- 
ki francuskiej i rękojmią pokojo- 
wych stosunków. 
O tej sprawie odezwał się także 

angielski ministeryalny dziennik 

„Daily News". Wyraża on zado- 
wolenie, że dawna i stała zasada 

stronnictwa liberalnego staje się 
rzeczywistością, a upada również 
dawny przesąd, jakoby Anglia i 

Rosya musiały być tradycyjnemi 
rywalkami. Zastrzega się jednak 
bardzo stanowczo przeciwko mo- 
żliwemu mniemaniu, jakoby po- 
rozumienie anglo rosyjskie było 
zwrócone przeciwko komukol- 

wiek. „Niczyjej krzywdy i niczy- 
jej dyktatury" — oto nasze hasło 
pisze „Daily News" 

Jednakże prasa niemiecka jest 
w złym humorze. Nie widzi- ona 
nic dobrego dla cesarstwa Ho- 

henzollernów w tem, że „gwiazdy 
w konstelacyi europejskiej zmie. 

niają swe miejsca"- Ponieważ do- 
brem jest wszystko, co stworzył 
Bismarck, przeto nic innego do- 
brem być nie może. Niezadowole- 
nie objawia się nawet w tonie, 
jakim berlińskie dzienniki obalają 
własne doniesienie o projektowa- 
nym zjeździe cara z cesarzem 

Wilhelmem. Nigdzie się oni nie 
spotkają ani w żadnym porcie, a- 
ni w Darmstadzie, jeżeli do tej 
stolicy swego szwagra car zawi- 
ta. 

TELEGRAMY. 
Madryt, 2 czerwca. — Zdaje się 

że rzucono dwie bomby, które 

eksplodowany równocześnie. Na 

miejscu katastrofy widziano 

kałuże krwi i szczątki rozbitych 
powozów. Markiza To!osa i jej 
córka poniosły śmierć na balko- 

nie. 

Królowa matka i księztwo Wa- 
lii powrócili z kościoła, ażeby w 

pałacu powitać młodą parę. Za- 

niepopokoili się widząc, że jej 
przybycie opóźnia się. Ujrzano 
wreszcie próżną karetę królew- 

ską, ciągnioną przez pokaleczone 
konie. Dopiero innym powozem 
przybył król z królową, której 
welon ślubny był krwią zbroczo- 

ny. 

Istnieje zamiar skrócenia uro- 

czystości, ponieważ dni wesela 

zamieniły się w dnj smutku. 

Wczorajsze fajerwerki, koncerty 

i zabawy nie cieszyły się powo- 
dzeniem. 

Madryt, a czerwca. — W licz- 

bie rannych znajduje się generał 
Weyler. Wszystkich zabitych 
naliczono 20 osób, a ranionych 
ćo. AfeśztoWano w nocy 30 osób. 

Postanowiono nie znieść progra- 
mu uroczystości, ażeby lud u- 

spokoić. 
Odłamek bomby zniszczył na 

piersiach króla order wysadzany 
brylantami. Królowa ubolewa,że 
wniosła w "dom ukochanego nie- 

szczęście. Po południu król z kró- 

lową wyjechał samochodem bez 

policyjnej eskorty, a ludność wi- 
tała go okrzykami radości. 

Madryt, 2 czerwca. — Aresz- 

towano sprawcę zamachu, ele- 

ganckiego i widocznie bogatego 
człowieka, który zapłacił bajecz- 
ną sumę za wynajęcie pokoju z 

balkonem, zkąd rzucił rzekomy 
bukiet kwiatów. 

Król musiał wysiąść z karety, 
ponieważ jeden z przednich koni 

padł. Bomba zrobiła ogromne 

spustoszenie i wywołała panikę, 
którą trudno opisać. Sprawca za- 
machu jest podobno Anglikiem i 

nazywa się Hamilton. Ocalenie 
króla i królowej było wprost cu- 
downe m. 

Da4-Arpkiirnr o /*rrnrwr?l 7 O- 

nosi się na to, że debaty nad roz- 

wiązaniem kwestyi agrarnej to- 

czyć się będą w nieskończoność 
i że nie przekonają ani rządowców 
ani skrajnych liberałów. Zapisa- 
li się wczoraj do głosu minister 

Styczyński i syn osławionego 
feldmarszałka Hurki. Giedy Sty- 
czyński wchodził na trybunę, so- 

cyaliści powstał; z miejsc i osten- 

tacyjnie opuścili salę. 
Warszawa, 2 czerwca. — Wy- 

słano ztąd do Petersburga ofice- 

rów sztabu z protestem przeciw 
nadaniu Królestwu autonomii, a 

to ze wzklędów strategicznych. 
Wybryki terorystów trwają w 

dalszym ciągu, a rząd kładzie je 
na karb narodowców. W ostat- 

nich dwóch dniach zbrzono 8 rzą- 

dowych składów spirytusu. Wczo- 

raj strajkowała służba kolei ig- 

licznej, a komunikacya została 

przerwaną. 

Odessa, 2 czerwca. — Zanosi 

się; na poważne rozruchy w gu- 
berniach chersońskiej, besarab- 

skiej, połtawskiej i pod Jekatery- 
nosławiem. Rząd przedsiębierze 
środki ostrożności w wzmacnia 

miejscowe garnizony. 
Mitawa, 2 czerwca. — Terory- 

ści mają pewną przewagę w Kur- 

landyi j mszczą się na świadkach 

którzy w sądach składają zezna- 
nie na niekorzyść oskarżonych-. 
We Frederickstein 12 męż- 

czyzn aresztowało zakrystyana i 

jego syna, którzy świadczyli 

przeciw mordercom luterskiego 
pastora. Zawleczono ich do lasu 

i tam powieszono. 
tseriin, 2 czerwca. — w. Hei- 

delbergu rozchorowali się po 

spożyciu obiadu goście w jed- 
nym z hotelów. Podano im zatru- 

te potrawy. Książęta Oboleński 
i Gagarin mieszkali w tym hotelu. 

Wiedeń, 2 czerwca. — W skład 

ministerstwa, na czele którego 
stać będzie baron Beck, wejdzie 
dwóch Polaków, dwóch Czechów 
i trzech Niemców. Cesarz zapro- 

sił naczelników sztabu rosyjskie- 
go i niemieckiego do wzięcia u- 

działu w manewrach. Cesarzowi 

Wilhelmowi nie wypada odłożyć 
podróży do Wiednia, odwiedzi 

przeto Franciszka Józefa pomi- 
mo, że wie dobrze jak mało po- 
żądanym jest gościem. 
Washington, 2 czerwca, Ge- 

nerał Castro został przed rokiem 

wybrany prezydentem Wenezu- 

eli ^ta 6 lat. Po wywołaniu zatar- 

gu z Francyą wziął urlop, złożył 
rządy w ręce generała Gomeza i 

wyjechał na prowincyę. Nie chce 
teraz w żaden sposób objąć na 

nowo rządów, pomimo że spra- 
wy Wenezueli są bardzo zawikła 

ne. Gomez zamierza zwołać nad- 

zwyczajną sesyę kongresu. 
Noco, Ariz., 2 czerwca. — W 

kopalni meksykańskiej w Canan- 
ea napadli strajkietzy na Amery- 
kanów, którzy strajkować nie 

chcieli. Wywiązała się walka ra- 

sowa, podczas której 45 Amery- 
kanów zginęło. Strajkienzy pod- 

palili zakłady kompanii i urąga- 

ją władzy. 
El Paso, Texas, 2 czerwca. — 

Zbiegowie z Cananea donoszą,że 
liczba ofiar nienawiścj Meksyka- 
nów dochodzj 200. Wojsko ame- 
rykańskie stoi na granicy i czeka J 
na rozkazy z Washingtonu. Lu- 
dność Cananea składa się z 20,000 
meiszkańców, w tej liczbie 5,000 
Amerykanów. Życiu ostatnich 

sumę za domy, zburzone przez 

władze w celu zapobieżenia sze- 

rzeniu się ognia, trzeba spraw- 

dzić, o ile zachodziła rzeczywista 

potrzeba burzenia takich domów; 

jeżeli trudno dociec, czy trzęsie- 
nie ziemi' lub ogień zrządził 

szkodę, należy porozumieć się z 

pĆ^zkodowanymi w sposób po- 

lubowny. 

Krdl Alfons i królowa Yittoria. 

grozi niebezpieczeństwo. Na 

miejsce rozruchów podąża woj- 
sko meksykańskie. Amerykanie 
wzywają pojnocy wojska związ- 
kowego. Po stronie motłochu 

meksykańskiego padło 50 osób. 

1,500 Meksykanów bierze udział 
w zaburzeniach. Spalili skład 

drzewa, zrządzając szkodę na su- 
mę $250.000. 

New York, 2 czerwca. — 

Przedstawiciele towarzystw ase- 

kuracyjnych postanowili: Nie pła- 
cić odszkodowania za zniszczone 

budynki w San Francisco, które 

rozsypały się przed wybuchem o- 

gnia; ażeby płacić ubezpieczoną 

Rtiżne notatki telegraficzna. 

— Stosunki w> chicagoskich 
rzezalniach są wodą na młyn nie- 

mieckich agraryuszów. 
— Panna Bertha Krupp miała 

w roku zeszłym 3 miliony dola- 

rów dochodu z fabryki armat. w 
przyszły mąż, Gustaw Bohlen, 

porzuca służbę w pruskiem po- 
selstwie i stanie na czele dyrek- 
torów zakładów Kruppa. 
— W muzeum berlińskiem 

skradziono turecki order, wysa- 

dzany brylantami. 
— Hrabia Witte traktuje z ży- 

darni w Berlinie o nową rosyjską 
pożyczkę. 
— Bankiet na cześć Williama 

J. Bryana odbył się wczoraj w 

Budapeszcie. 
— Wczoraj złożono w Chry- 

styanii, na cmentarżu, zwłoki 

głośnego Henryka Ibsena, nor- 

weskiego literata. 
— Chłopskim posłom w rosyj- 

skim parlamencie przykrzą się 

długie mowy innych posłów. 
— Pod Władywostokiem uto- 

nął rosyjski parowiec „Kniaź 
Gorczakow", natknąwszy się na 

podwodną minę. 
— Komitet senatu związkowe- 

go poleca wykreślenie nazwiska 
Smoot z listy senatorów. 
— Senator Stone zauważył 

wczoraj, że Roosevelt musj po- 

pierać takie korporacye, które 

mu dopomogły do zostania pre- 
zydentem. 
— Kongresman Adams z Penn- 

sylvanii odebrał sobie życie. 
.KJ 

Kronika Miejscowa, 
Zabójca Kopfa skazany. 

George G. Roberts, zabójca 
komisarza powiatowego Johna V. 

Kopfa, został uznany winnym 
zbrodni mu zarzućancfj i sąd 

przysięgłych oświadczył się za 

karą 20 letniego więzienia. Pro- 

ces ukończył się wczoraj o godzi- 
nie 1 popołudniu. NJarada sę- 

dziów przysięgłych trwała kilka 

godzin i odbywało się kilkana- 
ście balotowań, nimi zgodzono się 
na werdykt. Winnym uznano Ro- 
bertsa jednogłośnie już w dru- 

gim balocie: tylko co do ozna- 

czenia kary różniły' się długo 
zdania sędziów przysięgłych^ 
Werdykt ogłoszono o godzinie 
5 -45. 

Mało brakowało, a sędzia był- 

by rozpuścił sędziów przysię- 
głych przed zgodzeniem się ich i 

byłby zarządził nowy proces. 
W czasie bowiem, kiedy się na- 

radzali, nadeszła wiadomość te- 

legraficzna, że syn jednego z sę- 
dziów przysięgłych jest umiera- 

jący i że jego ojciec powinien 
bezzwłocznie przyjechać. Sędzia 
Kersteta otrzymawszy ,ten tele- 

gram zawezwał reprezentantów 
prokuratoryi i obrony, aby się 

naradzić, co ma uczynić i już był 
prawie zdecydowany rozpuścić 

jury, by dać ojcu sposobność do 
udania się do sy'na, kiedy nade- 

szła wiadomość, iż na werdykt 
się zgodzono. Sę<lzia prędko za- 

łatwił formalności ogłoszenia 
werdyktu i dopiero po tcm uwia- 
domiono owego członka jury o 

telegramie, by mógł natychmiast 
wyjechać. 

Rozumie się, że obrońca Scan- 

lan domaga się wznowienia pro- 
cesu. 

Śmiertelnie go ranił. 

Fomiędzy dwoma ,,cygarnika- 
mi", Johnem W. Lavine'm a 

Johnem Tobinemj, oddawca pa- 

nowały nieporozumienia. Do wy- 
buchu przyszło wczoraj wieczo- 

rem po zgromadzeniu unii cygar- 
ników, które się odbyło wBrick- 

layer' Hall. Wi pobliżu tej hali, 
na rogu ulic Peoria i Madison, 

Tobih, chodzący na kulach, strze- 
lał kilkakrotnie do Lavine'a i za- 

dał mu trzy rany, z których po- 
bno każda byłaby śmiertelną. 

Lavine'a zam. pn. 563 Austin 

ave., zawieziono o szpitala Jef- 
fersona, gdzie każdej chwili ocze- 

kują jego śmierci. Tobina aresz- 
towano i zamknięto na stacyi 
przy Desplaines str. 

Lavine na zgromadzeniu wy- 
stępował przeciw systemowi roz- 
dawania wsparć i wykazywał, że 

nietórzy członkowie korzysta/ją z 

tego i wyzyskują unię. Imiennie 
nazwał Tobina, podając go za 

przykład. Tobin rozgniewany 

wyszedł ze zgromadzenia i na ro- 

gu ulic Peoria i Madison czekał 

ukry.ty; a kiedy po zgromadzeniu 

Lavine tamtędy przechodził, 
strzelił do niego. 

Z kół robotniczych. 
Dzień pierwszego czerwca nie 

przyniósł znacznych zawikłań 

robotniczych. Wprawdzie o pół 
nocy i czerwca upływały termi- 

na licznych układów, dotyczą- 

cych około 10.000 robotników, i 

na ich miejsce nowych układów 

jeszcze hie podpi-sano, ale robo- 

tnicy stawidi się do roboty. Zdaje 

się zatenn, że kontrakta zostaną 
odnowione bez znacznych zawi- 

kłań. 

W zupełnej' cichości załatwi- 

ły się nieporozumienia pomiędzy 
waścicielami wozów ciężaro- 

wych, a ich woźnicami. Podpisa- 
no nowy kontrakt, ważny do i 

maja 1908. Do unii tych woźni- 

ców należy 7000 członków. Płace 

pozostaną te same: $11.25 tygo- 
dniwo za jednokonne, a $14 za 

dwukonne zaprzęgi. 
Ośmnastu robofników u „King 

Piano Co;" na rogu Loomis i 

21 ulicy, po krótkim strajku po- 
wróciło do pracy, usłyszawszy, 
że jeden z ich przywódców na 

nowo się zgłosił do roboty. 
W Maynard, Ind. i Weberw 

111., zastrajkowali robotnicy fir- 

my National Brick Co. Kompa- 
nia podejrzywa, że robotników! 
towość wysłuchania żądań robC-, 
tników, ale ci, nie sformułowaw- 

szy żądań, zastrajkowali. Kompa- 
nia podejjrzywą że robotników 
nakłonił do strajku „trust Cegło- 
wy". 

Nowy projekt tramwajowy. 
Z nowym'projektem rozwiąza- 

nia palącej kwestyi tramwajowej 
wystąpił Gleton E. Plumbj, były 
specyalny rzecznik miasta w 

kwestyach tramwajowych. Plumb,, 
z cąłą kwestyą jest obeznany i 

wybitny brał udział w prowadze- 
niu) procesu o tak zwany akt 99 

letni. Proponuje on, ażeby kom- 

paniom tramwajowym udzielić 

licencyi na lat 20 z warunkiem, 

by każdej chwili można ją ska- 

sować, skoro miasto będzie w 

stanie zapłacić za objęcie na wła- 

sność i pod własny zarząd tram- 

wajów. Za własność kompa'nij i 

nie wygasłe jeszcze ich przywile- 
je radzi ofiarować $70,000.000; 
nadto radzi polecać komp., by 
wydały jeszcze $35,000,000 na u- 
doskonalenie służby tramwajo- 
wej. Czyniłoby to razem $105, 
ooo,ooct, które miasto miałoby 

prawo zapłacić i zabrać pod wła- 

sny zarząd tramwaje, skoroby 
było do tego przygotowane. Sko- 

roby taki układ zawarto, ,to kie- 

rownictwo objęłaby jakaś kom- 

pania skonsolidowanal, od której 
możnaby każdej chwili otrzymać 
całą własność za złożeniem sunny 

umówionej. 
Zdaniem Plumba takie roz- 

wiązanie kwestyi byłoby równo- 
znacznem z natychmiastowem o- 

bjęciem w posiadanie tramwa- 

jów przez mfiasto. Zarządzać 
tramwajami i tak miasto na razie 

nie może, gdyż wyborcy oświad- 

czyli się przeciw temu i potrzeba- 
by na ,to przeprowadzenia w legi- 
slaturze odrębnych ustaw. 

:o 

— Burmistrz Dunne zarządzi 
śledztwo w sprawie podniesio- 
nych przeciw 

' H. J. Ottenowi o- 

skarżeń, jakoby za bezcen sta- 

rał się sprzedawać konie należące 
do straży ogniowej. 
— Delegacya Skandynawczy- 

ków wczoraj prosiła burmistrza 

Dunne o zamianowanie dwóch 

wybitnych Skandynawczyków 
członkami rady szkolnej j rady 

bibliotecznej. 
— W wozie frachtowym kolei 

Chicago and Western Indiana,na 

75 ul. i Halsted str., znaleziono 

zwłoki jakiegoś nieznajomego 30 

letniego mężczyzny. Z papierów 
przy nim znalezionych zdaje się, 
że nazywał się James Barron. 

Zapewne umarł w skutek jakiejś 
choroby. ; 

' 

i 


