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TELEGRAFICZNE. 
WASHINGTON, D. C. 2 

stycznia. Nie ma tu żadnych 
ważniejszych nowin dotyczą
cych zawikłaó wenzuel-
skich. Jeszcze nie ma urzę
dowej odpowiedzi od mo
carstw na propozycyę prezy
denta Castro co do sądu w 
Hadze. Blokada portów trwa 
dalej. 

Willemstad, Caracas 2 sty 
cznia. Nadchodzą tu szcze 
góły o bitwie, która odbyła 
się 30 grudnia w Wenezueli 
Prezydent Castro stracił 300 
ludzi. Obecnie jest w kry 
tycznem położeniu nie ma 
żadnego okrętu wojennego, 
i nie może dostać żołnierzy. 
Robelanci znów górą — znów 
odnieśli nowe zwycięstwo. 

SL LOUILS, No 3 stycznia 
Doniesiono tu, że Ibracham, 
sułtan z Jahove ma zamiar 
odwiedzić wystawę światową 
w r 1904. Nigdy jeszcze nie 
był w Stanach Zjednoczonych 
podczas gdy Europę zwiedził 
już kilka razy. , 

NEW YORK 3 stycznia. 
Prezydent Roosevelt pomie
szczony został obok głów 
koronowanych w książce 
„Almanach de Gotha", która 
dopiero opuściła prasę. Oprócz 
prezydenta są tam portrety 
króla Edwarda i królowej 
Alexandry i jednego księcia 
von Stoberg. Wernigerade. 

PETERSBURG, 2 stycznia. 
Z Bahunbu donoszą o niesz
częściu w kopalni uspeóskiej, 
gdzie 48 górników znalazło 
śmierć w ogniu, który pow
stał niewiadomo w jaki spo
sób. 

WASHINGTON, D. C. 2 
stycznia. — Bramy białego 
domu były wczoraj szeroko 
rozwarte, dla wszystkich, któ
rzy chcieli złożyć życzenia 
noworoczne prezydentowi i 
jego żonie. 

Zjawiali się kolejno repre
zentanci wszystkich mocarstw 
urzędnicy mnóstwo obywateli, 
tak że. ogółem 7,000 osób 
przesunęło się przez łrezy-
dencyę prezydenta i uścisnę
ło jego rękę. 

Tego rodzaju przyjęcia po
wtarzają się w białym domu 
regularnie od lat 102. Pier
wszy drzwi białego domu ot
worzył dla swych przyjaciół 
prezydent Adam. 

BERLIN, 3 stycznia Król 
saski wydał surowe rozkazy 
swej tajnej policyi, ażeby czu
wała nad każdym krokiem je 
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w tym celu,, ażeby 
nad tem, by dziecka nie 
mieniono. Król saski prag
nie bowiem ażeby wychować 
to dziecko w swym pałacu. 

GENEWA, 3 stycznia. — 
Dzienniki donoszą, że księż
na saska i profesor Giron nie 
mieli wiele środków do ży
cia i że w ostatnich dniach 
brakło im pieniędzy. Udawa
li się do kilku lichwiarzy, ale 
ci odmówili pożyczki. W tych 
dniach miały jednak nadejść 
klejnoty księżnej przedsta
wiające wartość około 200.000 
dolarów. 

WIEDEŃ, 3 stycznia. Pry
watne wiadomości donosząr 

że między cesarzem austryac-
kim a królem saskim przysz
ło do zerwania stosunków 
wskutek ucieczki żony na
stępcy tronu. Obaj monar
chowie czynili sobie wzajem
ne wyrzuty z powodu tak 
skandalicznego obrotu spra
wy. 

RZYM, 3 stycznia — Pa
pież zamierza wydać nową en
cyklikę przeciwko pojedyn
kowaniu. Zawezwie w niej 
wazystkiajcaądy _ chrześciaó-
skie, aby przytłumiały poje
dynki, które są zabytkiem 
wieków barbarzyńskich. 

PETERSBURG, 5. stycz
nia. — Minister finansów 
Witte i minister spraw wew
nętrznych Plechwe pojedna
li silę nareszcie i oświadczyli 
za nadaniem Rosyi konstytu-
cyi, która zostanie ogłoszona, 
jak tylko, lud dojrzeje (!). 
Tymczasem idzie wszystko 
w Rosyi po staremu. 
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MARINETTE, Wis., 5 sty
cznia. JózeJ Mizera wytoczył 
proces kompanii kolejowej 
Minneapolis, St Paul i Sault 
Ste Marie o $3,000 odszko
dowania za wyrzucenie go z 
pociągu w roku 1900. Wy
rzucono go w Armstrong 
Creek, stósownie do rozpo
rządzeń wydziału zdrowia, ja
ko chorego na na o-
spę. Tymczasem Mizero u-
trzymuje,że nie chorował na-
ospę. ani był na tę chorobę 
wystawiony. 

PARYŻ. 5 stycznia. Maria 
Guerineau miała umrzeć, a 
po zbadaniu że nie żyje, 
przeniesiono ją do trupiarni 
na cmentarz w mieście Tan-
son, gdzie leżała całkiem w 
odrętwieniu. 

Po chwili jednak zaczęła 
się poruszać, co \yidząc, stró
że którzy pilnowali ciała, u-

Śzczęściem było, że na czasie 

pobliżu St Paul, nastąpiło 
zderzenie, pociągów towaro
wych. Maszynista Wood zo
stał przygniecony przewróco
ną lokomotywą, która mu 
zgruchotawszy i przycięła no
gę. Uchodząca para i powsta
jący ogień groziły mu okrop
ną śmiercią. Wood bez namy
słu dobył nóż z kieszeni i u-
ciął sobie przygneconą nogę 
przy kostce, Nogę obwiązał i 
odczołgał się w miejsce bez
pieczne, gdzie go później zna
leziono i umieszczono w szpi
talu. 

WARSZAWA. — przybył-
tu były biskup wiliński, a 
mianowany obecnie bisku
pem sandomierskim, ks. 
Zwierowicz. Na dworcu ko
lejowym powitało go ducho
wieństwo i liczne osoby świec
kie. 

Dzienniki powtarzają wia
domość, iż biskupem wileń
skim ma być mianowany do
tychczasowy biskup płocki 
ks. hr. Szembek. 

DREZNO, Saksonia, - 5. 
Stycznia. Król Jerzy jest nie
bezpiecznie chory. Ostatni 
buletin donosi, że żyć może 
jeszcze dwa) dni. Gdyby król 
Jerzy umarł, to jego następ
cą będzie książę Fryderyk 
August, którego żona uciekła 
z Gironem. 

\:Ą CLEVELAND, O., — W 
ień przed Bożem Narodze-
em, przyszło na świat nie-
towlę Maryanny Wiórkow

ej, oskarżonej o współu-
iał w morderstwie swego 
ęża. Dziecko zostało jej za

bijane i będzie oddane na 
Wychowanie przez szeryfa 

z po iarry. Wiórkowska 
czątku sprzeciwiała się od
daniu dziecka szeryfowi, ale 

źniej przekonano ją, że 
śiemowlę będzie dobrze wy

chowane i zgodziła się. Spra
na Wiórkowskiej przyjdzie 

sąd w styczniu, a ma 
a nadzieję, że zostanie 

uwolniona. 

GLENWOOD, Mich., — 
P<}d plebanią ks. Żmijew
skiego, proboszcza parafii M. 
B. Szkaplerznej odkryto* jak 
njłm donoszą, obfite źródło 
nafty. W ostatnich dniach 
sformowała się spółka, w ce
lu/prowadzenia dalszych po
szukiwań. Na czele tej spółki 
jest kilku wybitnych amery
kanów. 

L1VERPOL 5 stycznia, 
Przed sądem przysięgłych w 
Liverpolu zasiadały niedawno 
dwie służące, w wieku lat 20 

17, oskarżone o zamordo
wanie ich pani, starej panny, 
znanej w tamtejszym świecie 

zamożnej. Obydwie oskarżo
ne, Efhel Rollison i Ewa 
Eastwood przyznały się do 
morderstwa. Zadusiły one 
swoją chlebodawczynię po
duszkami za to, że miss Ma-
geden, tak nazywała się ofia
ra zbrodni, głodziła je po 
prostu i obchodziła się z nie
mi jak najgorzej. Starsza słu
żąca przyznała się, że dawne 
już nosiła się z myślą mor
derstwa. Napróżno obrońcy 
starali się dowieść, że śmierć 
nastąpiła przez udar sercowy. 
Po pół godzinnej naradzi sąd 
jednogłośnie uznał obydwie 
winnemi zbrodniczego czynu. 
Na tę wiadomość Rolliso-
nówna krzyknęła przeraźli
wie i upadła zemdlona w rę
ce posługaczki więziennej. 
Kiedy przyszła do siebie, wy-
buchnęła gwałtownem łka
niem i w rozpaczy wołała 

go zbiegłej synowej. Ponie- odzyskała przytomność, bo 
waż spodziewa się ona wkrót- y? chwilę byłaby pochowana, 
ce potomstwa, przeto szef de- " 
tegtywów tajnych Schwartz u-

ważali to za jakiś figiel. Po 
krótkiem jednak czasie Ma- swej matki. Trzeba było 
ria wstaje no i.... opuszcza wyprowadzić z sali: gdyż li-
trupiarnię i idzie do domu. cznie zebrane w sali sądowej 

kobiety okazywały . wielkie 
^zburzenie. Druga morder
czyni ukryła twarz w dłonie 
ale opanowała sw% rozpacz 
Proces teiizrobił w „ ST. PAUL, Mfcm, 6 styęz- _____ 

dałfię do Genewy specyalniejnia Z powodu gęriet mgły, naUwiecie wiełkią wraienie.; 

ST. LOUIS, Mo. — Strasz
ną śmiercią zginął tu niejaki 
Ben Bombach przybyły nie
dawno z miasta Homestead, 
Pa. — Pracował on w wiel
kiej fabryce bednarskiej w 
oddziale gięcia obręczy na 
beczki. — Wpadł tam do 
olbrzymiego kotła, 
w j gorącej wodzie 
obręcze i ugotował 
cem. Ciało niemal 
odpadło od kości. 

Nieszczęśliwy 
był jedyną podporą 
wiałej swej matki. 

bie niezwykle liczną familię 
w nieutulonym żalu. 

Marya Potrzebowska była 
najstarszą córką, żyjącej do 
dziś Katarzyny Lubawy, li
czącej lat sto jeden, i miesz
kającej na rogu 8. aye. i Bee-
cher. 

Staruszka ta dotąd dosyć 
czerstwo wygląda, ale niedo
maga na nogi. 

Najstarsza jej córka, która 
ją w podróży w lepsze 
światy wyprzedziła, urodziła 
się w powiecie Gnieźnień
skim W. Ks. Poznańskiem, i 
pozostawia po .sobie trzech 
synów i jedną córkę: Micha
ła, Walentego j i Kaspra Po
trzebowskich, tudzież Kata
rzynę Garniec. Wnuków jest 
26 a prawnuków 4.' 

Matka zaś nieboszczki, owa 
Katarzyna Lubawa, ma żyją
cych: wnuków 19, a prawnu
ków 90 a praprawnuków 4 
K. Lubawa urodziła się w 
dobrach Diecmiarki o 2 mile 
od Gniezna. Mąż jej umarł 
przed 40 laty, ona owdowia
wszy, przyjechała z trzema 
synami już żonatymi i mają
cymi dzieci i córką zamęzną 
do Ameryki. w: ̂ 

Pogrzeb Maryi Potrzebow
skiej odbył się dziś rano z 
parafii św. Jacka,| na cmen
tarz polski. 

gdzie w 
parzono 

się żyw-
zupełnie 

człowiek 
owdo-

BALTIMORE, Md. We 
czwartek w nocy wybuchł o 
gień w mieszkaniu ob Józefa 
Wojciechowskiego, 1357 Gar-
sett ave. — gdy żona i 5ro 
dzieci we śnie pogrążeni byli 
i tylko okoliczności że ob. 
Tonhey i patrolman Blond 
tylne okna wydarli i śpią
cych tak z domu wydostali, 
mogą zawdzięczać że żyją. 
Rodzina znalazła tymczasowe 
schronienie u sąsiadów. -

DETROIT Mich — Kazi
mierzowi Zielewskiemu, za
mieszkałemu pod no. 229 
Williams ave. z niewiadome
go powodu sprzykrzyło się 
życie familijne, więc drapnął 
w nieznane strony, a mał
żonka jego dniem i nocą 
opłakuje jego stratę. 

* 

MILWAUKEE Wis. — W 
poniedziałek, o godzinie 2ej 
po południu, umarła w mieś
cie naszem 80 letnia starusz
ką Marya Potrzebowska^jza^ 

<eateE^ki£&ikał pit. 12 
' .ąga* 

• Si Si 

MENOMINEE, Mich., 3 
stycznia. Rezultatem dyspu
ty członków polsko-katolic-
kiego kościoła ze swoim 
księdzem Paponem była 
ostatecznie bójka, która 
znowuż okryte polskie mię 
hańbą. Gdy ksiądz Papoń 
wychodził z kościoła o 9-ej 
godzinie rano po skończonej 
mszy Św., został zaatakowa
ny w drzwiach kościoła przez 
parafian, którzy podarli na 
nim suknie kompletnie nie 
szczędząc mu również i ra
zów. Kilkoma uderzeniami 
silnej pięści zdołał ksiądz 
Papoń oswobodzić się z garś
ci atakujących, lecz w tej 
chwili został za drzwiami 
kościoła zaatakowany przez 
większą liczbę parafian, 
którzy mu narohili więcej 
kłopotu... Ostatecznie ks. 
Papoń został aresztowany na 
żądanie parafian, gdyż — 
jak twierdzą — to ksiądz P. 
pierwszy rozpoczął bójkę. 
Jutro ma być proces, który 
wykryje szczegóły i wywoła, 
w sercach polaków * smutek, 
że nasze imie znowuż ucier
pi, bo wrogie nąm pisma 
niemieckie i amerykańskie 
wyszydzają nas niemiłosier
nie. 

Kiedyż się ta bratobójcza 
walka skończy nareszcie?! 

STEVENS POINT P. jó- . 
zef Ciecholiński swój wielki 
szap" kowalski zaopatrzyć ^ 

w najnowszej mody narzę
dzia, ma dostateczną ilość 
zdolnych, praktycznych ro 
botników i wszelkie roboty ; 
kowalskie i kołodziejskie 
jest wstanie wykonać szybko" 
dobrze i po umiarkowanej ^ 
cenie. Wszelkie reperacye -'g 
sani, wozów, maszyn farmer-- ! 
skich i wszelkich sprzętów^! 
farmerskich uskutecznia do- 1 
kładnie i prędko po bardzo 7 
niskich cenach. Kuźnia nr JEEL 
Drugiej ulicy, idąc z rynku 
po lewej stronie ulicy, tuz 
przy moście. 

— Parę tygodni przed 
Boźem Narodzeniem jakiś 
złoczyńca zakradł się do 
kurnika p. K. Kłysza w Mili 
Creeku i ukradł mu dwa in
dyki. Kradzieży dopuścił się 
nad wieczorem około godz. 7 
Rabuś zabrał by prawdopoł^' 
dobnie nieco więcej, lecz^ 
psy, które ujadały na niego, 
widocznie go odstraszyły. Pan 
Kłysz słyszał szczekani 
psów, lecz sądząc, iżM 
szczekają na przejeżdżają- I 
cych drogą, uwagi no to nie; , 
zwrócił i z domu nie wyszędł. ; 
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DODGE, Wis. Pan T. J. 
Pelowski' wymłócił w zesz
łym roku farmerom w Pine 
Creeku polakom i innonaro-
dowcom, razem 73.3377 busz-
U przenicy. -

W JERSEY City, N. J. — \ 
wychodzi nowy tygodnikj 
„Głos Narodu" wydawany-^ 
przez p. Wiktora Wilusz^t 
205 Washington Str. * . Jj| 

DETROIT, Mich., Strasz- 4 
ną Iśmiercią zginął Leon'^: 
Mieczkowski, samotny, któ-S 
ry mieszkał u swego brataj 
pn. 452 Garfield ave. IVa-"||"1 

cowałon na stacyi Grand-
Trunk kolei przy pomywaniufj 
wagonów i w zeszłą sobotę 
wieczorem, skończywszy§ ą 
dzienną pracę, wskoczył na^J 
właśnie wyruszający ze slpi-; 
cyi pociąg, który przecho-V$ f 

dził niemal mimo jego 
mieszkania. Zeskakując z ta-; 
kowego, pośliznął się i wpadł jfe 
pod koła. Głowa jego i ręka% 
zostały zupełnie ucięte 
śmierć była natychmiastow 
Liczył lat 38* 4 

— Katarzyna Szawałkow-
ska rozgniewała się na salo*^ 
nistę Augusta Hinza i przy^ 
szedłszy do jego salunu, ce^ 
głą rozbiła wielkie zwiercia-| 
dło za kantorem. Sądzia Pha-
len skazał ją na $25 kary lub! 
30 dni więzienia, lecz gdy ze! 
łzami w oczach oświadczyn 
ła, że posiada tylko 35 cen- % 
tów, .sędzia cofnął wyrok. < 
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PITTSBURG, Pa., Mordek 
stwo w szpitalu św. Jana w 
Allegheny umarł dnia 23go 
Grudnia wieczorem Walenty 
Ostrowski z ran odniesio- ^ 
nych w bójce pi jackiej.  Trzf ' !  
dni przedtem Ostrowski brał1 

udzifid w jakiejś zabawie w* 
Schoenville pod Pittsbu w 

i tak go uczęstowano 
po głowie, że pttolej ! ' 
umarŁ ^ ">-*« 
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