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Zjadz cara z cesarzem austryack im .—Bismarck 'n ie ma chęci
pojednać się z Wilhelmem.—Try
umfalna podróż Bismarcka do
"Wiednia.—K ról Behanzin w A
fryce oświadcza się za Niemcami.
—Rewolucya w Yeuezueli i w
Brazylii).

( Telegramy Związku prasy
z 19go czerwca 1892)
Niemey.
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Telegramy Zagraniczne.
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Przy dzisiejszych wyborach
przedstawicieli gmin zwycię
żyli liberalni kandydaci, mię
dzy nimi także Crispi, który
oświadczył, że pragnie poświę
cić resztę życia dla dobra
Włoch i Rzymu.
Hiszpania.

W archiwum wojskowem w
Madrycie znaleziono trzy d o 
kumenty, z których się okazu
je, że Kolumb urodził się w
Savona pod Genuą, a które je
go i syna wynoszą do stanu
szlacheckiego.
Tysiąc robotników w dokach
w Bilbao zawiesiło roboty ce
lem uzyskania większej płacy.
Policya uwięziła trzech burzy
cieli. W kopalniach Malaespera i Ollargan strajkuje GOI)
robotników. Mnóstwo żandar
mów stoi w pogotowiu, by wy
stąpić w razie zaburzeń.
Prowincją Burgor w Starej
Kastylii nawiedził straszny or
kan, który zniszczył wielką li
czbę wiosek w okolicach zaj
mujących się uprawą wiua.
Mieszkańcy tych wiosek stra
cili całą swą posiadłość. - Z
szczególniejszą siłą srożył się
orkan w Cautabrana, gdzie
wykorzenił mnóstwo drzew i
wyrządził inne szkody.

Koncesje do budowy.

Przedwczoraj wydane zostały nastę"
pujące koncesje:
H. A. Willebrands, -Zatory fiata, 6319
Lampley ave.
8 2,000
Wm. G. Manz, 2-story fiat.-, 1237 Newport
ave.
3,000
Ueywood Morrill Rattan Co., 6-»tory wara
h o u », 1296-1308 Howard atr.
. 45,000
A. Bederman, 3-story fiata, 196 Weat Tbirteenth str.
2.5®0
Chrlatopher Iloweer, 3-story fiata, 276
Mozart atr.
2,500
Martin Breck, 4-story stora and Data, 471
Weat Twentietb atr.
11,000
Wm. Bowman, eight 1-story briclc cottages,
2890-26 Spanlding atr.
6,000
Same, two l-«tory cottages at 3810-18 Kad
zie ave.
2,000
Anton Kro aper, 2-etory Oats, 963 Bebecca
atreat.
'
2,400
Richard Walab.',2-itory stora and fiata, 7U
Thirty serenth str.
6,500

248 towarzystw jest inkor- cific ponad rzeką Clarks Fork
porowanych; 61 z nich ma River przy Clark’s Fork, Ida
ho, spaliły się przedwczoraj
(Nieszczęście BIaine’a- — Różne własne piwiarnie, 128 posiada
rano
o godziniej 3ciej. Most
sprawy tyczące się konweneyl lokale klubowe dla członków.
chicagoskiej. — Pożar mostu w 79 towarzystw ma kasy po ten jest najdłuższym ze wszy
Idaho. - Strajk górników w śmiertne i dla chorych, 74 ma stkich do kompanii należących
Minnesocie. — Zjazd Związku to sekeye dramatyczne, 10 ma i składa się z 5 części, z któwarzystw gimnastycznych w Wa
własDy organ, a 263 abonuje ryeh każda jest 100 stóp długą.
shingtonie.)
Prawdopodobnie pożar po
organ związku.
( Telegr. z dnia 18 i 19 cze^oca
54 towarzystw utrzymuje wstał z iskier przejeżdżającej
1892.)
szkoty elementarne i niedziel lokomotywy. Z Tacoma, Spone (bezwj’zn:iniowe), i uczy kane i innych miejscowości
Blaine.
Straszliwe nieszczęścia doty
się w nich 4672 dzieci, a jest wysłano robotników do napra
kają Blaine’a. Śmierć sj*ia zatrudnionych 156 nauczycieli. wy mostu i*zapewne za 10 dni
jego Emmousa (patrz wiado Dnia Igo kwietnia 1892 było most będzie naprawioLy. Tym 
czasem pociągi przejeżdżają,
mości miejscowe) jest nowym $7862.52 w kasie.
ciosem, którego skutki dla sę Ex-gubernator Biickner o Cleve- kołując, inną drogą.
landzie.
dziwego męża stauu mogą być
Strajk górników.
Exgubernator
Buckner
z
straszne. Dziwue nieszczęście
Kopalnia Minnesota przy
jego w polityce, które istotnie Kentucky udając się Chicago,
Tower, Minn., w której 1400
z bezprzykładną konsekwen- tak się wyraził o konwencyi
górników
było zatrudnionych,
cyą go prześladuje, śmierć naj chicagoskiej: „Z daleka nie da
została opróżnioną i szyby
starszego jego syna przed nie się łatwo przewidzieć, co zdzia
szjrbko napełniły się wrodą.
spełna rokiem, śmierć jego ła konweucya cbicagoska, ale
Około 300 robotników, W ło
córki jednej zamężnej, a teraz tyle można sądzić, że mała
chów i Austryaków, chciało
znowu śmierć drugiego jego cząstka konwencyi pracować
raz odpocząć i zrobić sobit?
syna, są nieszczęściami, które będzie usilnie, ażebjr pobić
święto, a w skutek tego roboty
zdołałyby złamać silnego i Clevelandn. Przywódzcy tej
trochę ucierpiały. Przedwczo
zdrowego mężczyznę i obudzić frakcyi mają p<> większej częśoi
raj wydalono za to 315 A u 
współczucie
najzawziętszych osobistą nienawiść Ml Cl<*w
stryaków
i Włochów i zaraz
landowi i chcą kandydata któnieprzyjaciół i wrogów.
zaczęły się rozruchy'. Przed 7
Telegrafowano do Jamesa iyby w ich ię.<* był narzę
godziną nadeszły inne oddzia
G. Blaiue a, o niebezpieczeń dziem. Ja uważam Cievebmły, ale ich od pędzili strajkerzy
stwie grożącem jeg >synowi, a da za kami)data najsilniejsze
pałkami i kamieniami. Napę
potem o jego śmierci, kilkana go, któiy może otrzymać no
dzono
maszynistów, palaczy i
ście razy, nim zdołano odkryć minacją. Nawet jego nie
innych robotników i ognie po
miejsce pob\tu cxsekretarza przyjaciele przyznają, że po za
gaszono. Dyrektor ruchu (i.
Stanu, który z żoną wyjechał Stanem New ^ ork ma najwię
W. Wallace chciał skłonić ma
!\ ł w ustronie wiejskie dla cej zwolenników. Myślę jed
nakowoż, że jest ou także w szynistów do wytrwania na
odpoczęcia (>>• przejściach omiejscu, ale strzelano do niego,
statuich. Zdaje się, że Blaine New Yorku silniejszym kan
tak, że musiał schronić się, nie
z gazet dowiedział się o nie dydatem, niż ktokolwiek inny.
będąc na szczęście ranionym.
szczęściu i natychmiast wybrał Jest on dlatego najsiluiejszj m,
Kilka osób zostało ranionych,
się w drogę do Chicago. Dzi że otrzymałby tysiące głosów a między niemi trzech robotni
siaj z pewnością przybędzie konserwatywnych republika ków tak ciężko, że musiano
James G. Blaine do Chicago ze nów, którzy z przekonania są ich pozanosić do domów.
swoją niepocieszoną małżonką, przeciwni rozbójniczemu sj'steWszystkich robotników od
która licz ustanku w ciągu po tuowi cłowemu: innemu kan
pędzają strajkerzy. Prezydent
dróży zalewa się łzami, jakoteż dydatowi nie oddaliby oni gło
Pomimo zaklinań się Bacon przybył do kopalń, aby
/. córką swą Ilattie i z drugą sów.
dowiedzieć się o przyczynach
córką, panią Damrosch, z któ „bossów” otrzymałby on także
niezadowolenia. Zeszłego ty
rą w New Yorku się spotkali. głosy prawie wszystkich de
mokratów, gdyż opozycya jest godnia zmniejszoną została
Kon wencya gimnasty kó w.
Związek towarzystw gimna tylko sfabrykowaną pa pewien płaca o 10 centów, i strajkiestycznych północno amerykań cel i nie będzie miała wpływu rzy żądają dawnej płacy.
Notatki telegraficzne.
skich ma teraz swoję konwen- na ogół demokratów, który jest
cyą w Washingtonie.
Czas przekonany o uczciwości (Jle— Chauncey M. D e p e w ,
velanda.
został dosyć nieszczęśliwie o
prawdopodobny następca J.
Głosy z Michigan.
brany, gdyż kouweneya demo
Blaine’a na urzędzie Sekreta
Jeden
z
delegatów
z
Michi
kratyczna w Chicago zwraca
rza Państwa, jest w Washing
właśnie teraz na siebie uwagę gan udając aię na konwencyą, tonie. Przed wczoraj był za
całego kraju, a przy tern miasto wyraził swe zapatrywanie, że proszony przez Prezydenta na
Washington właśnie teraz w Cleveland przepadnie, jeżeli śniadanie; kiedy wrócił, na za
czasie upałów jest najnieznoś przy trzeciem głosowaniu nie pytanie reprezentanta Związku
niejsze, nie mówiąc o tern już, otrzyma nominacyi. Delegaci Prasy odpowiedział, że dosko
że jest opustoszone. Mimo tego z Michigan wedle jego zdania nale bawił się u Prezydenta,
jednak zjazd jest świetnym i będą wiernie stali przy Cleve- ale że nic więcej powiedzieć
zabawy urządzone wesołe i o landzie, dopóki tenże będzie nie może.
miał widoki powodzenia; sko
kazałe.
.
— Koło St. Andreas, Cal.,
ro
się jednak okaże, że sprawa
Ze sprawozdania związku
rozbójnicy napadli na wóz po
wyjmujemy daty następujące: jego jest przegraną, odwrócą cztowy i wymierzywszy strzel
Związek gimnastyków liczył się od niego. W tym razie by ku woźnicy, koło którego
dnia Igo Kwietnia 1892, 94 Boies otrzyma kilka głosów' z siedziały dwie kobiety, kazali
obwodów z 30S towarzystwa Michigan.
mu zrzucić skrzynię z pienię
Delegat na konwencyą za
mi, które razem liczą 39,SIO
dzmi, a kiedy rozkaz wypełnił,
strzelony.
członków. Od Igo Kwietnia
kazali mu jechać dalej.
Z Memphis, Tenn., donoszą,
więcej przybyło członkwó, tak,
— W Aurora, 111., rzeka
że jest ich teraz przeszło 40, że sędzia Bright Morgan z Indiana Creek wystąpiła z
000. Liczba gimnastyków czyn Hernando, Miss., przedwczo brzegów i zalała kilka ulic.
nych wynosi 7629, a z tych raj rano na pociągu kolei Illi Szkoda zrządzona jest znaczną,
4280 bierze udział w regular nois Central, kiedy znajdował piwnice napełnione wodą.
się w podróży do Memphis,
nych ćwiczeniach.
— J. S. Crough, członek fir
96 sekcyj fechtunkowych li został zastrzelony przez adwo
my Crough <fe Ackermann w
czy 868, sekcj e strzelców 333, kata Henryka Fostera. Sędzia
Morrison, 111., znany obywatel
a 118 sekcyj śpiewaków 2393 Morgan był delegatem na kon
i powszechnie poważany, od
członków. 780 przodowników wencyą chicagoską.
Morgan i Foster byli w nie środy rano znikł bez wieści.
było czynnych, a 151 nauczy
— Rozeszła się była pogło
cieli udzielało nauki 16,962 zgodzie w skutek sprzeczki o
ska, jakoby Hill miał przybyć
chłopcom i 8565 dziewczętom. pewien proces, w którym stali
do Chicago na kon,wencyą. —
Jest 122 towarzystw żeń po stronach przeciwnych. F o
Okazało się, że pogłoska ta
skich z 4311 członkami.
184 ster wszedł do pociągu na sta
najzupełniej jest fałszywą.
towarzystw ma własne swe ha cyi Alden i strzelił do Morga
— W Cleveland, O ., spalił
le, których łączna wartość w y na dwa razy, nie mówiąc ani
słowa. U następnej stacyi sam się magazyn M. M. Stronglera
nosi $3,768,255.
przy Michigan Street. Wielkie
W bibliotekach towarzystw się oddał w ręce policy i.
znajdowały się w nim zapasy
Pożar mostu.
znajduje się 52,163 tomów
Z Missoula, Mont., donoszą, zboża i szkoda bardzo jest
gimnastycznych, naukowych i
znaczną.
Obliczają
ją na
beletrystycznych.
Wartość że dwie części mostu kolejo
$70,000.
tych książek wynosi $40,406. wego kompanii Northern Pa

Telegramy Krajowe. .
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— W Louisville, Ky., spalił
się budvnek należący do „K en
tucky Malting Co.” ; szkoda
wynosi $185,000.
— W New Yorku na zgro
madzeniu towarzystw ręko
dzielniczych uchwalono, ażeby
zażądać od kongresu subwencyi pięciomilionowej dla wy
stawy chicagoskiej i aby za
protestować przeciw zamknię
ciu wystawy w Niedziele.
— W Cleveland, O., pociąg
ulicznej kolei elektrycznej wy
koleił się i potoczył ze zna
cznej spadzistości, obróciwszy
się dwa razy, nim stanął. Było
w nim 25 jadących; niektórzy
dość ciężko zostali uszkodzeni,
ale n.ikt życia nie stracił.

—* —

.

.

-

Poniedziałek, dnia 20 Czerwca 1892 r.

Koła dworskie i dyploma
tyczne zajmują się wielce pra
wdopodobieństwem zjazdu ca
ra z cesarzem austryackim.
Pierwszą myśl tego zjazdu po
ruszył cesarz Wilhelm w Kilonii, a częste depesze między
Petersburgiem a Wiedniem
sprowadziły formalue zapro
szenie cesarza Franciszka Jó
zefa na polowanie cara w
Królestwie Polskiem.
Po
litycy spodziewają się. że zjazd
cesarzy doprowadzi do osła
bienia stosunku
llosyi do
Fraucyi a może nawet do roz
wiązania tego stosunku.
Podróży króla Hum berta do
Berlina przypisują mało zua
czenia.
Pogłoski o zamierzonem po
rozumieniu się Bismarcka z ce
Afryka.
sarzem Wilhelmem, są pozba
Według doniesień z Dahowione wszelkiej podstawy.
meju nie uznał król Behanzin
Rząd niemiecki śledzi z wiel zwierzchnictwa Francyi, lecz
ką ciekawością nadchodzące rzucił się w ramiona Niemiec.
wybory w Anglii. Stoi po
Z Zanzibaru donoszą, że od
stronie konserwatywnych po dział wojska złożony z 5 euro
nieważ jest pewnym, że wybór pejczyków i 150 sudańczyków
Gładstona zaszkodzi trójprzy- pod wodzą barona Buelow w
mierzu.
obwodzie Moshi niedaleko K i
Bismarck przybył lb b. m. limandżaro odniósł porażkę,
do Drezna i został przyjęty w której poległ jeden europej
przez ludność z wielkim zapa czyk i 100 sudeńczyków.
łem, licznymi na jego cześć o
Yenezuelakrzykami i odśpiewaniem pie
Z Chuimau, Yenezuela, do
śni „Deutschland ueber alles“ . noszą do New Yorku, że przy
Z podobnym zapałem żegnali szło znów do bitwy, w której
go berlinczycy, którzy zapeł wojska rządowe zostały pobite
nili peron dworca w Berlinie, i straciły wielką liczbę pole
gdy były kanclerz wyjeżdżał, głych, między którymi znajdu
a na każdej stacyi aż do Dre ją się także generałowie. W
zna okazywała mu ludność ży prowincyach
południowych
we przywiązanie. Cała podróż miało wybuchnąć powstanie.
Bismarcka do Wiednia podo W okolicach podgórskich przy
bną była pochodowi tryumfa szło do bitwy, którą przegrały
tora. Odbywał ją w ubiorze wojska dyktatora.
Palacio,
cywilnym, i gdzie tylko mógł
dyktator Yenezueli opuścił
wstrzymywał się od przemów
wczoraj kraj okrętem rządo-mimo ualegauia licznie zebra
wym Libertador.
Wyjechał
nego ludu. Dnia 19 wieczo
z La Guyara i ma się podobno
rem stanął Bismark w Wied udać na Trinidad.
Tamże
niu, a mimo ulewy wyszło schroni się u Dra Rogas Paul,
mnóstwo ludu na jego przyję byłego prezydenta Yenezueli,
cie. Kilka set studentów i którego skazał na wygnanie, a
który obecnie zajmie jego miej
antisemitów ścisnęło literalnie
sce jako najw \ż-zy urzę Ulik
Bismarcka, tak że się mógł za- egzekutywy.
Wszyscy poliledwo poruszać. Z wielką tru tyczui więźniowie, a jest ich
dnością dostał się do powozu, kilka set, zostali uwolnieni.
którym ruszył do pałacu hra
Brazylia.
biego Paliły. Z dworu cesar
W Stanie Rio Grandę da
skiego nie przybył naturalnie Sul wybuchła rewolucya. Gu
nikt. Paliły kazał pokoje prze bernator Polotas został złożony
z urzędu. Partya Castilcbos,
znaczone dla Bismarcka u
złożona w części ze zwolenni
myślnie na nowo umeblować, ków byłego prezydenta Da
i pozostawi je w takim stanie Fonseca, odniosła zwycięstwo.
na pamiątkę wysokiego gościa. Oświadczyła się za Monteiro,
Wszyscy w Wiedniu obecni którego zamianuje prawdopo
reprezentanci obcych mocarstw dobnie gubernatorem na miej
otrzymali zaproszenie na we sce Taveresa.
sele.

Według telegramów otrzy
manych w Londynie napadło
• 500 derwiszów na wojenną
stacyą włoską w pobliżu Massawy i zdobyło ją. Wojsko
włoskie wparte przez przyjazL ny szczep krajowców wstrzy
mało derwiszów od rabunku.
, Książę Croy, dowódca wojsk
w Con^o stoczył niedawno
d l e bitwy z handlarzami nie
wolników, odbił im 300 nie
wolników, których udarował
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się na posiedzeniu delegatów
z Illinois.
Następująca tabela wyka
zuje szanse Clevelanda, jak
najtroskliwiej obliczone:
s
S- 2
££ ®
3£ « .
St*n.

~l

|

Ś.

Stan.

||

&

i

a

AUlmma............... 22 13 New Y ork......... 72
0
Arkanaaa............. 16
8 Norlh Curolinv 22 10
Callforula........... 18 18 North Dakota . . 6 6
Colorado............
3
0 Uhlo................... 46 16
Connecticut........ 12 12 Uregon.............. 8 6
Delaware............. 6
0 fenu.ylyania . . 64 Gt
Florida................ 8
5 llhode Island.. . 8 8
Georgia................ 26 16 South • nrollna . 18 1
Idaho................... 6
4 South Dakota. . 8 4
Illinois................ 48 48 Tennenae.......... 24 21
Indiana................ 30 13 Texa» . . . , -------30 16
Iowa.................... 26
0 Verniout.......... 8 8
Kanwa................. 20 vd Yirglula..............24 12
Kentucky............ 2ri
8 Washington . . . 8 8
Louiaiaua............ 16
8 Weat Yirginia .. 12 b
Malne.................. 12
6 \Vl*con»ln........21 21
Maryland............. In
*> Wyomlng......... 6 0
Mueeachueetu.... 30 27 Arizona........... 2 0
Michigan............. 23 23 Diet. Columbia. 2 2
Mlaslesippi.......... 18 18 New Meaico . . . 2 2
Missouri.............. 31 10 Oklahoma........ 2 2
Montana............... 6 3i Linii................... 2k 2
Nebraaka............ 16 0
Nevada................. 6 4
Razem 896 635
hew Ilampshire . 8 3 Potrzeba do wyNeiv Jersey........ 20 20
boru . . . . 599

Przeciwnicy
Clevelanda „
twierdzą, że tabela ta nie jest
jioprawuą, a mianowicie i głó
Przybycie parowców.
Pliiladelphia: Montana z wnie zarzucają, że Stan Illinois
nie odda głosów Clevelandowi.
Londynu, Ohio z Liverpoolu.
Browhead: Sygn.: Servia z Ale oni sami przyznają, że Cleveland ma 500 głosów, a źe
N. Y., Arizona do N. Y.
Stan
Illinois prawie jest nie
JAzard: Sygual.: England
wątpliwy, przeto możua p o
z New Yorku.
Glasgow: Nestorian z Phil. wiedzieć. że nawet wedle obli
Liverpool: Norseman zBost. czania przeciwników 0levelauNew York: Alaska i Aura- da, tenże może liczyć ua 548
nia z Liverp., Ludgate Ilill z głosów przy pierwszym głoso
wauiu.
Lond., Chicago z Antwerpii.
Cleveland/.iści na swoich po
Queenstown: Lord Clive z
siedzeniach postanowili wal
Philadelphii.
czyć jak uaj przyzwoitszymi
Hamburg: Scandia z Bałt.
Boston: Cephalonia zLi verp. środkami, a zwłaszcza przeciw
Jlairc: LaBourgognezN.Y. żadnemu kandydatowi nie wy
stępować z napaściami osobistemi, przeciwnie o każdym w
mowach wyrażać się jak naju
---------#
przejmiej. „Tammanj” , dla
Z polityki.
której nie ma środka złego,
Nie ma wątpliwości, że w
skoro chodzi o pobicie Cleveostatnich dniach znowu widoki
lauda, ofiarowała delegatom z
Clevelanda ua nominacyą się
Illinois swoje zupełne poparcie,
polepszyły, i przyjaciele jego
jeżeli ci oddadzą swe głosy Palznowu pozyskali nadzieję, iż
merowi. Jednakże plan im się
przy pierwszem głosowauiu o 
nie powiódł, gdyż wczoraj przy
trzyma nomiuacyą. Oryginal
był do Chicago sam Palmer,
ną na każdy sposób jest rzeczą,
ażeby walczyć jak najenergi
że tym razem konwencyą chce
czniej ua korzyść Clevelanda.
przeprowadzić nominacyą kan
To przybycie Palmera, jak się
dydata, który ze swego wła
zdaje, rozstrzyga stanowczo
snego Stanu ani na jeden głos
zwycięstwo na stronę Clevenie liczy i ani jednego głosu
landa.
pewnie nie dostanie. Stan New
Delegaci ze sąsiedniego na
York bowiem przysyła 72 de
szego Stauu Wiscousiu, stano
legatów, którzy Hillowi odda
wczo stoją po stronie Clecelandzą swe wszystkie głosy: wpra
da i pozostaną niewzruszeni;
wdzie z New Yorku przyby
za to chcieliby poparcia, gdy
wają także Clevelandziści, de
na kandydatauawiceprezyden
legaci obrani w konwencyi
ta podadzą swego ulubionego
majowej (anti-snap convengubernatora Pecka.
tion) i ci chcieliby także ucho
Henry George, obrońca dok
dzić za prawnych delegatów
tryny o „single tax” , jest
Stanu, ale zwolennicy Clevetakże tutaj i będzie pracował
landa tal^ są pewni zwycię
ua korzyść Clerelanda.
stwa, że o ile się zdaje, wcale
Wszyscy delegaci ze wszy
nie będą się starali <5 to, ażeby
stkich Stanów od wczoraj są w
sprzeciwiać się uznaniu Hillistów za delegatów prawnych i mieście.
Wczorajsze zgromadzenie
zapewniają, że do nominacyi
polskich obywateli.
Clevelanda wcale nie potrze
Polscy obywatele 16 wardy
bują Stanu New York.
zebrali się wczoraj dosyć licz
Ważnymi i rozstrzygającymi
nie w hali gmachu szkolnego,
są^głosy Stanu Illinois. Pomię
ażeby zająć się orgauizacyą
dzy delegatami tego Stanu (a
„klubu demokratycznego pol
jest ich 48) znajdują się nie
sko-amerykańskich obywateli
którzy. zwolennicy Hilla — co
niektórych mocno dziwi;— ale 16 wardy” . Posiedzenie otwo
rzył oby w. Jan Arkuszewski,
chcąc postępować wedle inpoczem przewodniczącym obra
strukcyj otrzymanych na kon
no obyw. Autouiego Rudnic
wencyi Stanowej, zgodzą się
kiego, a Sekretarzem obyw. Sta
zapewne na jednogłośne i soli
darne głosowanie. Źe głosowa nisława Szwaj karta.
Nowi obywatele wpisali się
nie to wypadnie Da korzyść
do
klubu,którego liczba człon
Clevelanda, nikt już teraz nie
wątpi, gdyż obydwaj kandy ków wzrosła do 40. Przystąpili
daci ze Stanu Illinois, t. j. Se jeszcze, oprócz obyw. wymie
nator Palmer i Morrison w li nionych w zeszły poniedziałek,
stach swych wyraźnie proszą następujący: Piotr Kiołbassa,
delegatów, ażeby ich kandyda Wincenty Peszczyński, Teodor
tury nie podawano i aby Cle- Buczkowski, Walenty Szewc,
velandowi oddali wszystkie Antoni Wojciechowski, Ber
głosy. Nie ma wątpliwości, nard Lieske, Jan Kwasigroch,
że delegaci stosownie do tego Józef Chełminiak, Lorenc Ma
postąpią, a dzisiaj już stano jewski, Korneli Murkowski,
(D ok. na str. 4tej)
wczo ta sprawa rozstrzygnie
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