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KATASTROFA NA OCEANIE 

Londyn, 13 października. 

Nadchodzą tu szczegóły okropnej 
katastrofy, o jakiej już sobotnie 

pisma doniosły, rozegrała się o- 

na na Oceanie Atlantyckim; na 

pełnem morzu okręt „Volturno" 

opalił się, a choć mu kilka innych 
okrętów śpieszyło na pomoc 
mimo tego 135 osób zginęło. 
Szczegóły katastrofy są mniej 
więcej następująca: Na morzu 

szalała gwałtowna burza; „Vol~ 
tdno" dążył z Rotterdamu do 

Halifax, w Kanadzie — i miał na 

pokładzie około 650 ludzi, należał 
do kompanii „Urania Line"; nie 

wielu tylko było pasażerów ka- 

jutowych, większość przeważna 

byli to ubodzy wychodźcy z Au- 

stryi i Rosyi — wśród nich wielu 
Polaków ; załoga liczyła około stu 
osób. Jakim był właśnie powód 
pcżaru — dotąd nie wiadomo: po 

wybuchu ognia na okręcic tele- 

grafem iskrowym zaczęto wzywać 
pomocy i pierwszy pośpieszył z 

nią najbliżej się znajdujący okręt 
„Carmania , który jednak z powo 
du burzy długo nie mógł się zbli- 

żyć do płonącego statku, a pasa- 
żerowie „Carmanii" mieli wstrzą- 

sające widowisko w nocy płoną- 

cego okrętu z pół tysiącem ludzi 
na pokładzie. „Carmania" jed- 
nak wzywała swoim aparatem i- 

skrowym pomocy i wnet znalazło 

się na miejscu katastrofy kilka 

innych okrętów. Akcya ratunko- 
wa była z powodu bałwanów 

morskich nadzwyczajnie utrud- 

niona, bo łodzie spuszczane na 

wodę rozbijały o fale o ściany sta- 
tku, więc ludzi w pasach bezpie- 
czeństwa wrzucano uwiązanych 
na linach w morze i dopiero wy- 
ławiały ich z fal okręty obok sto- 

jące : sześć łodzi ratunkowych roz- 

bitych zostało na szczątki... O- 

prócz okrętu „Carmania" na 

miejsce katastrofy z ratunkiem 

pośpieszyły statki: „La Tourrai- 
ne , „Kroonland**, „Rappahan— 
nock", „Minneapolis", „Car". 

„Narragansett", „Devonian", 
„Grosser Kuerfuerst" i „Seyd- 
lit* \ wszystkie one rozbić-.a*y 
pomiędzy siebie rozbitków ,.Vol- 
: -r : a » z którego ogółem urato- 
wano około 485 pasażerów i 25 

ludzi załogi. Zdaje się, że najwię- 
ksza liczba zaginionych utonęła, 

gdy się owe łodzie ratunkowe roz- 

biły o ściany płonącego statku: 
na okręcie znajdowano się blisko 
sto małych dzieci, jaki ich los — 

jeszcze nie wiadomo. Jeden ze 

świadków opowiada, że kapitan i 
oficerowie, Anglicy, zachowywali 

się iście po bohatersku, ale mary- 
narze, przeważnie Niemcy, byli 
niesforni i tłoczyli się pierwsi do 

łodzi, nie słuchając rozkazów 

przełożonych .którzy polecali ra- 

tować naprzód pasażerów j ko— 

' 

bicty. Do pierwszych łodzi.tło- 
czyli się przeważnie mężczyźni i 

j to z załogi — niestety łodzie te 

: zaraz prawie rozbite zostały, a 

ludzie potonęli. Na okręcie dzia- 

j ły się straszliwe sceny : kobiety w 
głos płakały, rozpaczały; krzyki, 

: jęki, oszalałe strachem wołania, 

wśród tego gorąco od pożaru ta- 

; kie. że ustać nie było można — 

i wszystko sprawiało potworny 

grozą obraz! Na okręcie następo- 

wały explozya za explozyą: kotły 

parowe pękały, towary podsyca- 
ły ogień. Ludzie skakali z pokła- 

' du w wodę, nie mogąc ustać n 

płonących deskach. Spis ocalo- 

nych i zatopionych dopiero za dni 

parę będzie mógł być zestawiony, 
gdy okręty biorące udział w ra- 

tunku do portów swego przezna- 
czenia dotrą. Oto narazie wszy- 
stkie ważniejsze szczegóły kata- 

strofy, która w poczcie wypad- 
ków morskich ogromem swym 

I znów się żałobnie wyróżni i upa- 

miętni. 
Z MEXYKU. 

Mexyk, miasto, 13 październi- 
' ka. — Cała opinia krajowa wzbu- 

rzona jest ostatnim despotycznym 
zamachem Huerty, przepowiada- 
ją nowy rozłam w kraju, nowe 

zaburzenia i ogólnie sądzą. że 

aresztowanie posłów do Kongrc- 
j su, oraz rozwiązanie Kongresu 

j tylko oddali uspokojenie i tak już 
skołatanego kraju, wzmoże szere- 

gi rewolucyi a osłabi rząd. O- 

gólne z Huerty panuje niezado- 

wolenie. Rząd ogłasza, że posłów 
uwięziono, ponieważ przekroczy- 
li oni zakres swej kompetencyi i 

wdali ,się w prawa, jedynie egze- 
kutywie przysługujące ; ich osobi- 
stemu bezpieczeństwu nic nie gro- 
zi, ale bedą procesowani. Aresz- 
towanie ich i rozwiązanie ewen- 

tualne Kongresu nie ma w ni- 

czem wpłynąć na wybory prezy- 
dencyalne, które w październi- 
ku odbyć się mają. 
— Potwierdzają się wieści o 

zniesieniu całego korpusu rządo- 

wego pod wodzą generała Alvare- 
za pod Torreon ; siły rewolucyoni- 
stów w tej okolicy wynoszą oko- 

ło 4000 ludzi i dowodzi nimi 
' 

wsławiony ostatnio partyzant 

'gen. Villa. 

PROCESU RYTUALNE- 

· 
G0· ·· 

·· 

Kijów, 13 października. — Pro- 
ces o mord rytualny, rzekomo 

spełniony przez żyda Beilisa na 

ruskim chłopcu Juszewskim to— 

czy ąiy dalej, ale je*t możliwość, 

że skończy się on fiaskiem i o- 

skarżenie upadnie w zupełności. 
opinia publiczna. nawet prasy 

konserwatywnej, zwraca się prze- 
ciwko temu procesowi: władze 

tłumią wszelki ^ąd przedwczesny, 
konfiskują pisma, ktytykujące pro 
ces i otaczają wojskiem gmacl 

sądu. obawiając sie rozruchów. 

Scnzacyą w procesie było, gdy 

| pewna kobieta zeznała, że pod 
- 

I mówiła pewnego chłopca, aby - 
znawał fałszywie przeciwko o- 

j skarżonemu. 
! — Proces porusza żywo opinię 

(zagraniczną: pisma niemieckie i 

I angielskie zowia go zabytkiem 

j barbaryzmn rosyjskiego ; na We-. 
; grzech rabini żydowscy w łicz- 

rbie 7'WU, wystosowali do rządu ro- 

i syjskiego pismo z zapewnieniem 
uroczystem, że żadna żydowska 

| sekta nie używa krwi chrześcijań- 
i skiej. ni jakiejkolwiek, do celów 
I rytualnych. Podobno carowa na- 
wet ma użyć swoich wpływów, 

by proces umorzono. 

Z POLSKI. 

Lwów, 13 października. — W 

Chodorowie, małem miasteczku 

galicyjskiem, w bożnicy żydow- 
skiej zaszła niebywała katastro- 
fa : pewna kobieta zemdlała 

„ 
a 

inne wystraszone podniosły 
krzyk: rozumiano, że się wali, 

czy pali i wszystkie kobiety z 

górnych galeryi, przeznaczonych 
; dla niewiast, zaczęły się tłoczyć 
do wyjścia ; w ścisku straszliwym 

i deptano po sobie i duszono się 

I tak, że 16 kobiet zostało zaduszo- 
nych i zadeptanych na śmierć, a 

wiele odniosłó rany i pokalecze- 

| nia. , 

• Poznań, 13 października. —, 

j Donoszą z Dermowa, 
że żyje tam, 

Jadwiga Stawna, staruszka, która ; 

liczy lat sto dwadzieścia, jak jej 
papiery dokładnie wykazują: ko- 

bieta ta widziała i pamięta do- 

j skonale armię wielką Napoleona 
w r. 1812, oraz inne wypadki hi- 

storyczne, zaszłe za jej długiego 
życia : staruszka jest w pełni 
władz umysłowych i pracuje je- 

szcze, pasając gąski wioskowe. 

Z ANGLII. 

Londyn, 13 października.— Su: 
frażystki pobiły dotkliwie naczel- 

nego lekarza więzień, dra Forar- 

da. który polecał karmić przymu- 
sowo głodujące ich towarzyszki, 
w tem więzieniu. 

Z WŁOCH. 

! Messyna, 13 października. — 

! Wśród mieszkańców przerażenie 
i panika : miasto bezustannie ód- 

Iczuwa wstrząśnienia silne, nara-j 

! iic szkód niema : ludzie ohozuią 

: na ulicach, bojąc się wchodzić do 

swycii domów.. . ·>. 
' 

Z NIEMIEC. 

Berlin, 13 października. -3· 

Sprawa tronu brunszwickiego 

pomiędzy cesarzem Wilhelmem a 
Gumberlandami ma być ostate- 

cznie i pomyślnie załatwiana: 

donoszą o tem pisma niemieckie ; 

w najbliższym czasie książ^-zię·: 
cesarza tron ten obejmie. 

Telegramy Krajowe. 
Yji , , 

OCZEKUJĄ DECYZYI SĄDU. 

Albany, . V., 10 października. 

U^yzyi w procesie gubernatora 
Sulzera można .-nodziewa*: do- 

jutro popoTuiiniu lub wie- 

ezorehi. 

Sąd stanowy zbierze się do- 

piero dzisiaj popołudniu i naj- 

pierw - zacznie sic. zastanawiać 

nad tem, jakie zeznania ma cał- 
kiem wykreślić z protokołu spra- 
wy. Potem rozpatrywać się bę- 
dzie zarzut, że wytoczenie proce- 
su nie było konstytucyjne. 
W końcu sąd zacznie głosować 

nad tem czy Sulzer jest winnym 
lub nie. 

. Sulzer nie wychodzi ze swego 
mieszkania. Wczorajszy dzień 

spędził on w murach swego mie- 
szkania. 

Zdanie przyjaciół i wrogów 
Sulzera o decyzyi różni się wie- 
le. Przyjaciele gubernatora u- 

tfzyniują. że Sulzer dostanie na 

swoją stronę najmniej 20 gło- 
sów, inni zaś twifcrdzą, że przy 
Sulzerze stanie najmniej 22 

członków sądu. Jeśli tylko "20 sta- 

nie po stronic Sulzera, to sąd nic 

zdoła go złożyć z urzędu. Przeci- 

wnicy Sulzera twierdzą, że przy 
nim stanie ty'ko ośmiu członkow 

trybunału. 
W OBRONIE ROSYJSKIEGO 

ŻYDA. 

Waszyngton, 13 października. 
W zborze żydowskim zebralp się 
tu około 3000 żydów, by.protesto- 
wać przeciw procesowi jaki wy- 
toczono w Kijowie, żydowi, który 
rzekomo miał użyć chrześcijań- 

skiej krwi w obrządku religijnym. 
Żydzi utrzymują, że władze rosyj 
skie procesują niewinnego czło- 

wieka. 

Na zebraniu tem było obec- 

nych kilku żydowskich kongres- 
manów. 

Przyjęto rezolucye, w których 
obwieszczono światu, że religia 

żydowska niema obrządku wy- 

magającego ludzkiej krwi. 

Że od dawnych czasów żydzi 
nic używają krwi chrześcijańskiej 
w swych obrządkach. 
Że zebranie protestuje przeciw 

procesowi jaki wytoczono Men— 
delowi Bellis, który miał zamor- 
dować Andrzeja Juszyńskiego w 

Kijowie. 
OBRYWANIE SIĘ BRZE- 

GÓW. 

Panama, 13 października. — 

W pobliżu Cuaracha, nad kana- 

łem panamskim ziemia się ^ncw 

oberwała nad brzegami przekopu 
1 zawaliła kanał. 

Robotnicy, w ostatnich dwu 

dniach pracowali bezustannie 

przez 48 godzin. Części kanału 

nie zdołano zalać wo4%, albowiem 
muł ciągle tamuje wajls,Inżynie- 
rowie postanowili w końcu za- 

prowadzić pompy, które będą for- 

sowały wodę przez zamulone 

miejsca. 
NOWY WYNALAZEK. 

St. Louis, Mo., 13 października. 
August Sommerfield, wynalazca 
ulepszył tu przyrząd, 'który po- 

zwala człowiekowi chodzić po 

wodzie tak szybko i bezpiecznie 
jak po lądzie. 
Przyrząd składa się z tuby 

pneumatycznej, która sięga od 

ramion i pasa aż do kostek. U 

nóg przyrząd jest tak urządzony, 
że człowiek się w wodzie zagłę- 
bia, wcale się nie przewraca i mo- 

że spokojnie przejść przez rzekę, 
jezioro, wreszcie nawet w morzu 
może chodzić. Człowiek nie u- 

miejący pływać, może się tym 
przyrządem od zatonięcia rato- 

wać. . 
' 

· 

NOWA WYSPA W POBLIŻU 

BIEGUNA PÓŁNOCNEGO. 

St. Michaela, Alaska, 18 paź- 
dziernika. — Konmendant W il- 

kicki, rosyjski podróżnik przyje- 
chał tu wczoraj popołudniu i po- 

wiedział, że odkrył nową wyspę 
na północ do Syberyi. Powiedział 

on, że zatknął na niej chorągiew 

rosyjską. 
Podróżnik powiada, że ziemia 

ta znajduje się na północ od Sy- 
beryi# SI stopni wysokości i 104 

wschodniej szerokości geograii— 

cznej. Ludzi na wyspie nie zna- 

lazł żadnych. Wyspa pest skali- 

sta. 

Wilkicki nazwał wyspę Ziemią 
Mikołaja Drugiego". 
W lipcu i sierpniu bieżącego 

roku Wilkicki, znajdując się na 

tej wyspie, zauważył na niej śla- 

dy renów. Na wyspie zauważono 

bardzo mało roślin, natomiast 

zwierząt jest bardzo wiele. 

Wilkicki puści si? w tych 
dniach do W ładywostoku. Na- 

! bran«·' tu dosyć węgla na dalszą 

podróż. 
Waszyngton, 13 października, 

fuiejsze towarzystwo geografi- 
czne uważa odkrycie Wilkickiego 
za największe w ostatniem stule- 

ciu. Ziemia ta znajduje się 500 mil 

na północ od Azy i. Powiadają tu 

jednak, że w opisie ziemi musia- 

ła zajść jakaś pomyłka, bo w ro- 

ku 1894 ok'rt Fram znajdował 

się na wysokości b'».50 stopni, na 

\ 

szerokości geograficznej 10i, i 

tam żadnej ziemi nic było. 
Wyspa ma być wielkości Grcn- 

landyi. 

RZĄD AMERYKAŃSKI PRO- 

TESTUJE. 

Waszyngton, 13 paźdizernika. 
Prezydentowi mexykanskiemu, 
Huercie, rząd amerykański dał do 
zrozumienia, że nie wolno mu ska 

zywać na śmierć członków kon- 

gresu mexykańskiego, których w 

tych dniach uwięziono. Rząd ame 

rykański nic pozwoli na to i przez 

swego reprezentanta O'Shaugh- 

nessey dano znać rządowi mexy— 

j kańskiemu, żc czyn taki ze stro- 

j Mv f inerty wywołałby oburzenie 
wśród Amerykanów. 

Minister spraw zagranicznych 
Moheno otrzymał tę wiadomość 

z ambasady amerykańskiej. Mo- 
heno powiedział reprezentantowi 
rządu amerykańskiego, że iluerta 
nie zamierza ludzi tych stracić. 

HATTERMAN ł Glanz pożyczają, pie- 

! niądze ua properta. lllu .Milwaukee 

i, 

Dziwny Kontrakt. ^j . « » > 

• \ 
* * 

Henryk Spencer żąda, by go czemprędzej 
powieszono. 

Drastyczne Samobójstwo. 
« · "7 ·.!·"·. '· » 

Przywiązał sobie kamień do pasa i wskoczył 
do jeziora. 

tragTdya. 
1 'li 
Policy a nie może znaleść zwłok wrzuconych do 

rzeki przez ludzi niezmnych. 

Złapali Bandytów· 
Trzech aresztowano, gdy się włamywali 

do apteki. 

Z NOCNEGO SĄDU. 
Śmierć pomogła sędziemu Ma- 

honey w jego pracy. Kiedy sę- 
dzia Mahoney stawił się w sądzie 

policyjnym przy Clark ulicy, za- 
; stal tam w celach więziennych je- 
; denastu szulerów, uprawiających 
sport przez telegraf, znalazł przy- 
tem paru takich, którzy zbyt głę- 
boko zaglądali do kieliszka nocy 

poprzedniej. 
Szulerów sędzia uwolnił. Chciał 

potem rozprawić się z pijakami. 
Dozorca wiezienia powiedział mu. 
że nic mógł pomimo najlepszych 
starań zbudzić więźniów. 
— Szkoda — powiedział sędzia 

— byłbym ich uwolnił, a teraz 

muszą czekać do poniedziałku. 
"Jeden z pijaków uńiarf celi 

więziennej. Powodem śmierci by- 
ło otrucie alkoholem. Ciało za- 

brano do trupiarni powiatowej. 
Policya sprawdziła, że człowiek 
ten nazywa się John Ryan. 
STANY ZJEDNOCZONE NIE 
DOSTANĄ JOHNSONA. 

..Jack Johnson, pięściarz ame- 

rykański. uznany winnym upra- 
wiania interesu białem niewolni- 

ctwem, został obywatelem fran- 
cuskim. Xaturalizował się we 

Francyi. Stany Zjednoczone po- 

większy swe zasoby pieniężne 
o $30,000, ale Johnsona już nie 

dostaną. Poręczenie jego, w su- 
mie powyższej przepada. 
Wczoraj jeden z tutejszych 

murzynów otrzymał list od John- 
sona., w którym ten donosi, że 

został obywatelem francuskim i 

że nie zamierza się stawić na 

swój ponowny proces. Występuje 
on na scenie wodewilowej i zara- 

bia dobrze. Otrzymuje on podob- 
no $2.000 na tydzień. W Paryżu 

pięściarz zamierza otworzyć ame- 

rykański wyszynk trunków. 

Rząd Stanów Zjednoczonych 
będzie się teraz starał o skonfis- 
kowanie poręczenia. Johnson zo- 
stał uznany winnym i skazany na 

rok więzienia iSi.oookary. Pro?H 
0 nowy proces i sędzia wyznaczył 
mu $30.000 kaucyi. 

ZŁAPANO RABUSIÓW. 

Po strzelaninie, która zbudzi?* 

mieszkańców w północnej dziel· 

! nicy miasta w sobotę wieczorett 
; polieya dostała trzech ludzi, któ- 

· 

j rzy się rzekomo przyznali do te- 
go, iż zamierzali obrabować apte- 

kę pnr. 958 Leavitt ulica. 
Rabusiów zaskoczono niespo- 

dzianie. kiedy się do apteki wła- 

mywali. Dwaj bandyci rzucili sw< 

rewolwery i poddali się natych- 
miast kiedy do nich strzelono; « 

trzeciemu musiano wyrwać re- 

wolwer z ręki. Chciał ltotem u- 

ciec z-pa£Łolki. 
Każdy z aresztowanych ma re- 

kord policyjny. Pierwszym jest 

niejaki Robert Nielsón, 'który sie- 

! dział już 5 lat w Joliet. \i\mci 

Johnson również znajdował się 

w Joliet. Trzecim jest George 
Williams, niedawno temu' wypu- 

szczony z domu poprawczego, 

gdzie siedział za kradzież. 

ZAWARTO UGODĘ. 

Ciekąwą ugodę zawarto wczo- 

raj w biurze detektywów. Z Je- 

dnej strony 'był koroner Hoffman 

1 sąd koronerski, z drugiej ; zaś 

Spencer, · morderca, który przy- 
znał się dotychczas do 24 mor- 

derstw. 
, . . i 

Henryk Spencer powiedział, zc 
wrócf do powiatu Du Page, tam 

, 

wobec sądu przyznał się do mor- 
derstwa w pierwszym stopniu, 

jeśli tylko koęoner zapewni mu 

szybki proces i pętlicę. 
Xie będę wcale walczył z 

wami w sądzie. Chodzi n»V o to, | 
byście się szybko ze mną w >ą- 
dzie załatwili i jak najprędzej po- 
wiesili. 

Xa to koroner i wszyscy człon-v 

ko wie sądu koronerskiego zgo- 

dzili się. ... 
.. 

:-U 
Spencer wczoraj podał d_etekt>- 

wom szczegóły podwójnego mor- 
derstwa spełnionego w roku mi- 

nionym w Fox Lake i przyrtM 
wskazać 'miejsce gdzie ciała za- 

mordowanych utopił. 
Vrzyznał się wczoraj także dc. 

tego. że zamordował pewnegc 

człowieka w hotelu» Auditorium 

w roku 1809. Ciało jego wrzucił 

do szybu elewatorowego. 

SZUKAJĄ TRUPA ZATOPIO- 

NEGO W RZECE. 

Polieya ze stacyi Deerinsr pra- 
1 
cuje od parti godzin nad wydoby- 

j ciem trupa z rzeki w pobliżu ,v>-ej 
! ulicy. Pol iv y i doniesiono, że ktos 
i wrzucił tam triipa o godzinie 3c45 

wczoraj rano. 

! Straż z sąsiedniej fabryki wi- 

dział jak trze:h mężczyzn zatrxy-( 
mało się na moście. Z samochodu 

wynieśli jakąś pakę 1 wrzucili ją 

z mostu do rzeki. 

Przez szereg godzin grabiono 
dno rzeki, ale ciała żadnego nie 1 
załapano. Policva przypuszcza, J 
że prąd wody porwał pnV· i 

niósł w dół rzeki.· 

Koniec dzieło chwali. 
.*· 

* 
,.· 


