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Telegramy Zagraniczne
Powstanie na wyspie Kubie.

l

H nvana, Kuba, 26go sierpnia.—
Urzędownie podają tu następujące
wiadomości: W pobliżu Niquero, w
prowincyi Santiago, wojska hiszpań
skie stoczyły zwycięzsą walkę z
powstańcami. Dowódca powstańców
Reiter miał odnieść śmiertelue rany;
porucznik Magin Perez został zabi
ty. Powstańcy mieli ogółem stracić
50 zabitych i rannych. — W pobliżu
Doloretas podpułk. hiszpański Teruet
również pobił powstańców. — Do
wódca powstańczy Roloff z oddzia
łem, złożonym z 2000 ludzi, masze
ruje na Santa Clara.
Meksyk, 26 sierpnia. — Gazety
donoszą, że pod nazwą ,,Cuba Librę t
(Wolna Kuba) utworzył sic tutaj
meksykański komitet centralny, ma
jacy dopomagać Kubańczykom do
pozyskania swobody.
New York, 26go sierpnia. — Po
dług wiadomości otrzymanej ze źró
dła powstańczego z wyspy Kuby,
oddział powstańczy ! gen. Gomeza
stoczył zwycięzką bitwę z Hiszpana
mi w pobliżu Camaąuay. Napadł on
z nienacka na transport z prowizyą i
amunicyą. eskortowany przez liczny
oddział hiszpański — i pobiwszy
Hiszpanów, zabrał cześć transportu.
Ze strony hiszpańskiej poległo 1 >0
ludzi; strata Gomeza jest stosunko
wo nieznaczna,
Śledztwo w sprawie zamachu
na BotszyldaParyż, 26 sierpnia. — Policya tu
tejsza prowadzi energiczne śledztwo
w sprawie machiny piekielnej, którą
zamierzano zgładzić ze świata Kotszylda, jak dotąd bez poważniejsze
go rezultatu.
Zaraz po zamachu aresztowano
trzydziestu anarchistów, lecz dziś
dla braku dowodów musiano ich
wypuścić.
Policya sądzi, że jestto raczej
sprawka pojedynczego anarchisty,
aniżeli jakiejkolwiek ich organiza
cyi.
Trafiono zresztą na pewien ślad.
Oto pocztmistrzyni w miejscowości
Yie sur Cere (dep. Cantal) oświad
czyła swej władzy, że o ile pamięta,
przez biuro jej przechodziła paczk3
pod adresem Rotszylda, podobna do
tej, która zawierała machinę piekiel
na. Z tego powodu arfsztowano w
Vie sur Cere pewnego anarchistę.
Cesarz Wilhelm unosi się.
Berlin, 26 sierpnia. — Cesarzowi
Wilhelmowi pokazano dzij numer
paryzkiego „Figara“, w którym
gen. Mnnier oskarża inteudenturę
wojskową i wyższych dowódców nie
mieckich z czasów wojny 1870—71
o nadużycia i kradzieże.
Cesarz uniósł się i zawołał oburzo
no:
— To haniebne kłamstwo!
Jeśli gen. Munier pozostaje w ar
mii francuskiej w czynnej służbie,
rząd niemiecki zażąda w tej sprawie
satysfakcyi.

'

Telegramy Krajowa,

Shanghai, 26 sierpnia. — Otrzy
mano'tutaj z prowincyi Cheng Tu
wiadomość o egzekucyi przywódców
zaburzeń i napadów na cudzoziem
ców.
Czterej z nich zostali skazani
przez wice-króla na śmierć.
Teraz właśnie wyrok wykonano.
Wszystkich czterech publicznie ścię
to. Przed egzekucyą twierdzili głoś
no, że napaści były urządzone z wie*
dzą wice-króla.

Nowy park narodowy.

Washington, 26go sierpnia. —
Minister wojąy wydał dzisiaj roz
porządzenie, zawierające program
uroczystego otwarcia nowego parku
narodowego w Stanie Tennessee, na
obszarach pamiętnych bitwami z
wojny domowej pod Chickaraauga i
Chattanooga. Otwarcie to nastąpi w
dniach 19 i 20 września. Zaprosze
ni są prezydent, ministrowie i naj
wyżsi urzędnicy wojskowi i cywilni;
dnia
19 września odbędą się stoso.
Z Joponli.
wne uroczystości w Chickamauga, a
Londyn, 26 sierpnia. — Z Tokio 20 w Chattanooga. Przemawiać bę
donoszą, iż rząd japoński zamierza
dą dnia 19go gen. John M. Palmer
zbudować dwa nowe, potężne forty
z Illinois i gen. John B. Gordon z
morskie w Omiuato i Acknori, w
Georgii, a dnia 20go gen. Wra. B.
zatoce Yeiko, na wyspie Luchon.
Bate z Tennesse i Chas H. GrosveNadto cesarz japoński wysyła nieza
ner z Ohio.
długo eskadrę, złożoną z najlepszyob
swych okrętów wojennych, w odwie
Yacłit rozbiłydziny do głównych portów Euro
New York, 26 sierpnia. — Yacht
py*
Adelaide, należący do Roberta J.
Imnan, jr., dziś wieczorem przeje
Pokój w Brazyliiżdżając około Norton’s Point, został
B io de Janeiro, Brazylia, 26 sier najechany i uszkodzony przez paro
pnia. — Formalny układ pokojowy wiec żelazny Perseus. O ile wiado
został podpisany przez rząd brazylij mo, 3 osoby utonęły, a nazwiska ich
ski i przywódców powstania w prow. , są:
*
Rio Grandę do Sul. Układ zapewnia
G. T. Evans, zam. przy 49 ul.
amnestyę i bezpieczeństwo wszyst
Robert W- Truman, Jr.
kim, którzy brali udział w powsta
Panna Norton.
niu. Po śmierci adm. Da Gama po
Być może, że osoby te przecież
wstanie w Rio Grandę nie miało już jeszcze zostały uratowane, kiedy bo
żadnej przyszłości.
wiem z Perseusa spuszczono łódź,
ażeby poszukać tych, którzy wpadli
Cholera w Galicji.
w wodę, łódź powróciła, ale z do
Wiedeń, 26 sierpnia. — Z Galicyi niesieniem, iż jakiś przejeżdżający
skuner jedne kobietę i dwóch męż
donoszą z paru miejscowości o uka
czyzn
z wody wydobył. Było cie
zaniu się cholery. W Tarnopolu
stwierdzono 7 wypadków zarazy, mno i nie można było dostrzedz do
trzy z nich zakończone śmiercią. kładnie wszystkiego.
Yacht Adelaide niezbyt mocno
Badanie lekarskie wykazało, że
jest uszkodzony. Że trzy osoby z
jestto cholera azjatycka.
niego wpadły w wodę, przypisać to
należy popłochowi, który powstał
Fatalny wypadek w górach.
przy zetknięciu; panna Norton, ja
Zurich, Szwajcarya. 20 sierpnia.
koby straciła -zmysły, sama wsko
—Donoszą tu o fatalnym wypadku,
czyła do wody, a dwaj mężczyźni w
jaki zdarzył się przy wchodzeniu (ja
zamieszaniu zostali strąceni.
górę Mout Blanc. Dr. Schnurdreher
z Pragi, razem z dwoma przewodni
Eksplozja w młockarni.
kami spadł w przepaść. Wszyscy
Eldora, 111., 20 sierpnia. Wsku
ponieśli śmierć na miejsca.
tek eksplozji kotła parowego w
młockarni w Oowassa dziś po połu
Z Chitraln.
dniu dwie osoby zostały zabite, a
Londyn, 26 sierpnia. — Z Bom
kilka mocno pokaleczonych. Zabici
baju telegrafują, iż dla Chitralu
zostali:
wysłano dwa nowe pułki piechoty
Monroe Babcock, farmer.
indyjskiej i 4 działa. Chitral będzie
Anna Hoffman.
stale zajęty przez załogę wojskową
Zdaje się, że niektóre z innych
angielską.
osób śmiertelnie zostały pokaleczo
ne. Młockarnia stanowczo była w
złym stanie, a przy tern palaoz przy
— Z Wiednia donoszą, iż rząd kotle parowym był człowiekiem nie
łaustryacki pozwolił nareszcie na o doświadczonym.

mm mssmm zmmi::

Hiszpanie odnieśli zwycięztwo, re
zultat będzie ten, że bogata prowincya zostanie spustoszona, a wydatki
wojenne doprowadzą skarb państwa
— do ruiny,

Ojciec do synka (przedstawiając
starą i bardzo brzydką drugą żonę):
—Antoś! Pocałuj tę panią w rękę!
To twoja nowa mama.
_ fie. , . . Caa woale nie nowa.

8\<izią lynch.
Eureka, Cal., 26 sierpnia. Dziś
rano kilkunastu obywateli przemocą
wdarło się do tutejszego więzienia.
Lynchownicy wyprowadzili z cel
czterech morderców, Johnsona, Semlera, Nulla i Morrena i powiesili icb
w dziedzińcu więziennym.
Owe walki byków.
Cripple Creek, Colo., 26 sierp. —
Walki byków, urządzone w Gillett
zakończyły się i w ogóle powodze
nia nie miały. W trzecim dniu na
widowisko zebrało się tylko 200
osób i żadnego byka dla tego nie
zabito. Tak zwana „Fiesta” na tem
eię zakończyła i wszyscy cieszą się z
tego. Urządzający te widowiska od
soboty po południu trzykrotnie byli
aresztowani za dręczenie zwierząt,
aa każdym jednak razem zapłacili
tylko małą karę pieniężną. Prawie
w każdym wypadku wynosiła ta ka
ra po $5 i koszta. Zapewne więcej
już niepokojeni nie będą.
Głupia plotka.
Peoria, 111, 26go sierpnia. —
W ostatnich kilku miesiącach zarzadzca domu cłowego w Peoria
otrzymał mnóstwo listów ze wszy
stkich stron Stanów Zjednoczonych
i z Kanady, świadczących o tem, iż
rozpuszczono dziwaczną pogłoskę,
która najmniejszej nie miała podsta
wy. Oto próbka jednego z tych li
stów: „Szanowny Panie: Bądź pan
łaskaw podać mi bliżsse szczegóły o

przesyłce biskupa Spaldinga, dekla
rowanej, jako przesyłka wina mszal
nego, podczas gdy później okazało
się, że była to przesyłka broni i
amunicji. Lloyd Long, Benwood,
W. V .”
Na^ wszystkie te listy odpowie
dziano, że urząd cłowy nic nie wie o
przesyłce tego rodzaju i że biskup
Spalding od 4 lat nic nie otrzymał
ani nie posyłał przez urząd cłowy.

WIADOMOŚCI MMSCOBŁ

—

_________. ..

że departameut jego wymaga przedewszystkiem uczciwych ludzi, za
których on ogromnym swym „bon
dem” jest odpowiedzialnym najzu
pełniej: skoro mu wprowadzą urzęd
ników jemu nieznanych, to też i on
za nich odpowiadać nie może, — a
zdarzyć się przecie może, że oszust i
złodziej świetnie złoży egzamin i
będzie miał prawo otrzymać po
sadę.

Sprawa o tb .-Igi—1 uszkodzenie domu.
Pp. Czechowicz i Czachórski nie
Laporte, Ind., 2Cgo sierpnia. —
Z tysiąca osób, które wczoraj wzięły żyją ze sobą w zgodzie.
Oto Michał Czechowicz, zam. pn.
udział w pikniku Niemców Lutera
642
na W. 19ej ul. zaskarżył dziś
nów w lasku około Trący, trzysta
Stanisława
Czachórskiego z W. l7ej
mo(jno zachorowało pośród syraptoul.
za
zobelżenie
go w publiczuem
matów otrucia. Przypuszczają, że
jakiś łotr zatruł albo kartofle poda miejscu.
Termin n sędziego La Buya d. 30
wane przy obiedzie, albo też wodę
do picia. Wszys.y otruci pośród sierpnia.
Nie jestto zresztą jedyna między
najstraszniejszych boleści wili się
nimi
sprawa,
po kilka godzin, nim lekarze im
Już
poprzednio S. Cbachórski za
ulgę przynieśli, a chociaż nikt z nich
skarżył
Czechowicza, który był jego
nie umarł, to przecież niektórzy bar
lokatorem, o.to, że ten wyprowadza
dzo jeszcze są chorzy.
jąc się z jego domu, ze złości uszko
dził mu ściany, okna i zamki. Dla
Wypadek kolejowy.
braku świadków sprawę tę umorzo
Sealtle, Wasb., 20 sierpnia. —
no, ale może być ona wznowioną na
Pociąg
osobowy kolei Great
nowo.
Northern, który wczoraj wieczorem
Czy nie lepiej byłoby pogodzić
odszedł stąd około godziny 7, wyko
się?...
leił się 15 mil za Richmond Beach
w skutek osunięcia się ziemi. Loko
Chłopiec polski — ofiarą eks
motywa i tender zsunęły się z nasy
plozjipu kolejowego, a konduktor loko
Dziesięcioletni chłopiec polski
motywy Neal Mc Kinley został zaJózef
P*iąk, zam. 1237 na North
hity.
Ashland ave. w tych dniach padł
rieniądxe do wrpotyc/anla. Duto nnmjr. N lild
ofiarą przykrego wypadku. Mysz
procen pożyczamy pieniądze na budową. Posła*
Ulośd tylko w Chicago. Spłacamy pożyczki od
Towarzyetw duża oszczędność. Ulpotekl Oportkował on po zaułku (alley) pomiędzy
Kagee) na sprzedaż. Zgłosić sią osobiście albo li
Ashland ave. i Clybourn ave., ra
stownie do H O. STO MC * CU., SM La Salle.
zem ze swym bratem — i znalazł
tam butelkę z resztą jakiegoś prosz
ku. Zapalił proszek — i nastąpiła
Pierwśie zwycięztwo adwokatkl. eksplozja, która oparzyła mocno
twarz zarówno Józefowi, jak i jego
Wczoraj przed sędzią Fosterem młodszemu 7letniemu bratu. Obaj
wywołano właśnie sprawę )rRalpk chłopcy mają twarze opuchnięte — i
Boor, przez matkę swoją, przeciw
są chorzy.
The Chicago Loop and Portiera
Com.,” kiedy oczy wszystkich obec
Sprawa o rzeczy córki.
nych zwróciły się na młodą panienkę
Dziś w sądzie La Buya była roz
w słomkowym kapeluszu, — która
strzygana
sprawa Franciszka Małec
wystąpiła jako adwokatka strony
kiego
z
W.
18ej ul. przeciwko Mi
skarżącej.
Sprawa była niewielkiej wagi, chałowi Ostrowickiemu o zwrot rze
chodziło o należność kilkutygodnio czy należących do córki Małeckiego,
wą, którą kompania winną była ma. która jest żoną Ostrowickiego. Ten
lutkiemu chłopcu za robotę. Matka ostatni postępowaniem swem zmusił
tego chłopca z nim razem mieszka, żonę do opuszczenia domu,ale rzeczy
podczas gdy ojciec, rozwiedziony, jej nie wydawał. Sędzia nakazał wy
mieszka osobno. Adwokaci kompa danie owych rzeczy — i zasądził od
nii przyznali, iż chłopcu należą się pozwanego 1 cent „szkód i strat”
pieniądze, ale oświadczyli, że kom (damages).
pania chce zapłacić tylko ojcu
chłopca, jako prawnemu, jedynemu
Wypadek p Muchy.
jego opiekunowi.
Wczoraj wieczorem powszechnie
Adwokatka chłopca i matki jego znany na Stanisławowie obywatel p.
w płynnej wymowie i cytując biegle Jakób Mucha, wioząc węgle na
najrozmaitsze paragrafy i decyzje Blanche u l, wypadkowo spadł a
różnych sądów z ksiąg przed nią na \yoza na bruk i rozciął sobie głowę.
gromadzonych, odniosła zwycięztwo Rana nie jest niebezpieczna. Życzy
i sędzia rozstrzygnął na korzyść jej my jak najrychlejszego wyzdrowie
klientów. Także przyznał, że w nia.
•
koszta włączoną być powinna należytość dla niej w sumie $10. S
NOTATKI MIEJSKIE.
tryumfem adwokatka opaściła salę.
Było to pierwsze jej wystąpienie
_Na rogu ulic Jackson i Clark
w sądzie. Liczy ona lat 18, nazywa wczoraj po południu* gaz nagroma
Miss Belle Douglas i ukończyła stu- dzony wyrzucił w powietrze cztery
dya prawnicze w chicagoskiem kol- pokrywy żelazne. Nikt nie został u
legium, „Northwest Divison High szkodzony!.. . .
_Niejaki Emil Krueger wczoraj
School.”
w jeziorze niedaleko 78 ulicy, dając
, Służba cywilnanurka, uderzył głową o kamień i
zabił
się na miejscu. Mieszkał pn.
Wczoraj weszła w życie miejska
10626
ave. K.
.
ustawa o służbie cywilnej. Od godz.
_11
letni
Miohael
Burns
wczoraj
9 rano do 5 po południu niezmiernie
wiele osób zgłosiło się do biura ko w rzezaluiach został przejechany i
misji pn. 115 w ratuszu po formu zabity, przez lokomotywę kolei
larze na aplikacje.
Wydano tych Northwestern.
_00 listonoszów tutejszych wy
formularzy 1600 na posady urzędni
jeżdża
z pocztmistrzem Hesingiem
ków, a 400 na posady robotników, a
do wieczora już 40 formularzy wy do Philadelphii na „Dzień robotni
ków” , gdzie ma się odbyć konwen
pełnionych należycie zwrócono.
Najwięcej osób stara się o posady cja krajowa listonoszy.
_ Detektywi znaleźli i skonfisko
w straży ogniowej, dalej idą kandy
wali
wczoraj w biurze niejakiego
daci na posady w policyi, potem na
posady klerków, buchalterów, po Brady przy Monroe ul. kufer zawietem robotników — a najwięcej osób rająoy 80,000 losów loteryi louisiaństara się o posady elektrotechników. skiej.
_ "Właściciele cyrku Barnum &
Około 160 kobiet również zgłosiło
Bailey
wnieśli prośbę, by im odstą
się po aplikacje.
Pierwszy egzamin odbędzie się 16 piono na 2 tygodnie Lakę Front na
przedstawienia po cenie $800 dzien
września.
Skarbnik miejski Wolf stanowczo nie. Burmistrz Swift nie dał pozwo
_______
sobie wyprasza, by do biura jego lenia.
wprowadzano nowych urzędników
—Czytałeś numer niedzielny “ Dzień.
na podstawie reguł o służbie cywil Chlcagosklego” ! Jesue nlel... Kapże
nej, Twierdzi on nie bez słuszności, o sobl* csemprędiej. Tylko 8 centy,
•
i
.*
4
Otrucie gromadne.
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Wtorek dnia 27go Sierpnia 1895j\

Cztereeh przywódców zaburzeń
w Chinach ścięto.

twarcie gimnazjum polskiego w Cie
szynie.
— Z Barcelony (Hiszpania) dono
szą, że tam wsadzono na okręty
kilka tysięcy wojska posiłkowego,
przeznaczonego na wyspę Kubę.
— Hilario Estonga, znany w
Meksyku bandyta, został zastrzelony
w Seneola w chwili, gdy chciał ko
goś zrabować.
— Z Tokio telegrafują, iż hr.
Matsugata, japoński minister skar
Podróż na około świata
bu, ustąpił ze swego stanowiska.
w szalupie_W Berlinie otworzono wczoraj
Londyn, 20 sierpnia. — Do Gi międzynarodowy kongres statysty
braltaru przybył w tych dniach na czny; są tam obecni i delegaci ame
40 -stopowej
szalupie
żaglowej rykańscy.
_ Z Colon, Kolumbia, donoszą,
,,Spray” Amerykanin kap. Joskua
Sloenm. Zamierza on odbyć podróż iż na pokładzie hiszpańskiego pac
na około świata w tejże szalupie. rowca „L a Guyara” ukazała się żół
Wyruszył z Gloucester, Mass. i do ta febra.
— Francuzi zdobyli obronną miej
Gibraltaru przybył w 89 dni. Dziś
kap. Slocum ruszył w dalszą po scowość Andriba na Madagaskarze.
— Prezydent Francyi, Felix Fau
dróż do Yokohamy (Japonia). Opłynie przylądek Dobrej Nadziei. Na re bawi obecnie w Hawrze; przyj
mował on wczoraj admirała Kirkpokładzie szalupy jest tylko sam.
landa i oficerów z okrętu wojennego
amerykańskiego “ San Francisco” .
Dobra rada dla Hiszpanii.
— Z Havany donoszą, iż b. ban
Paryż, 26 sierpnia.— „Figaro”, kier Uppman pożyczył tymczasowo
pisząc o powstania na wyspie Ku rządowi hiszpańskiemu $500,000 na
bie, wyraża opinię, że Hiszpania ko koszta wojny z powstańcami na wy
niecznie powinna zrobić pewne spie Kubie.
ustępstwa powstańcom na wyspie
Nie nowa!
Kubie i dać im samorząd, ażeby za
(Ze
świata
dziecięcego) .
kończyć po wsunie. Gdyby nawet

’

W sprawie
niepokojów w parafii na
Town of Lakę.

s
s
?
==—

i

R ok VI.
Ostatnie wiadomości.
Godzina 3cia po południu.
Z ZAGRANICY.

Pan M. Kucharczyk, organi
sta na Town of Lakę, przesłał
do redakcyi gazety niemieckiej
„Staats Ztg“ list z wyjaśnie
niem w sprawie mniemanych
zajść w tejże parafii.
List ten umieściła dziś w
swych szpaltach gazeta nie
miecka.
Jednocześnie p. Kucharczyk
prosi nas o podanie tegoż listu
w „Dzienniku”, w uzupełnie
niu artykułu, wczoraj przez
nas umieszczonego. Czynimy
zadość tej słusznej prośbie.
List p. Kucharczyka do
„Staats Ztg“ brzmi, jak nastę
puje:
,,Chicago, dnia 20 sierpnia 1895.
Odnośnie do pańskiego artykułu
w dzisiejszem wydaniu p. t. , (Niepo
rozumienia w parafii”, pozwolę sobie
uwiadomić pana, żs artykuł ten po
chodzi z zazdrości p9wnyoh kont a 
ktorów, którzy nie otrzymali robót
przy nowym kościele, a to dlatego,
że oferty ich były zanadto wysokie.
Zwłaszcza ofertę głównego ioh przy*
wódzoy odrzucoro dla tego, iż dostar
cza on złej roboty; tak np. pewien
mur przy plebanii, który wystawił
przed 7 laty mniej więcej, wskutek
błędu w konstrukcji obniżył się o 3
cale.
Stanowczo zaprzeczam temu. jako
by większeść parafian wrogo była
usposobioną względem proboezoza,
ks. Pyplatza. Niezadowoleni —' a
jestem najmocniej przekonany, że nie
ma ioh więcej, niż 15 — i tak nigdy
nie byli uwaźaai za parafian i rzeozywiśoie nimi nie byli, gdyż D ie wypeł
niali swych obowiązków względem
kośoioła.
Co się tyczy budowy kośoioła,to tę
powierzono pewnemu kontraktorowi
za $21-930 i koszta też sumy tej nie
przeniosą; ale wewnętrzne urządze
nie, jako to ławki, ołtarze, jako też
reparacje budynku szkolnego i para
fii i dzwonnicy wyniosą około $4000,
tak, ża csłe koszta wynosić będą
$ 20,000.
O tem też powiadomieni są parafia
nie. Dziwnem jest przeto ze strony
tego rodzaju ludzi, iż rozpuszczają
pogłoski, jakoby kościół miał koszto
wać $45,000, i lud podburzyć uaiłują,- oo im się jednak, Bogu dzięki,
dotychczas nie powiodło, a i nie po
wiedzie.
' •
Nieprawdą również jest twierdze
nie, jakoby większość paraf an żądała
złożenia rachunków i wy lalenia mo
jego. Parafianie oorooznie otrzymują
sprawozdanie finansowe od ks. Pypla
tza i w tym roku je także otrzymają.
Od nikogo nie słyszałem, ażeby ze
mnie był niezadowolony i żądał mego
wydalenia, a także i ks. Pyplatz o
tem nio nie wie; w każdy sposób pro
siłbym sam o uwolnienie mnie od
obowiązków, gdybym widział, że te
go sobie życzą parafianie i że tym
sposobem zapobiegłbym rozdwoje
niu.
Także jest nieprawdą, jakoby ka.
Pyplatz groził parafianom buutowniozym wykluozeniem i karami kościel
nemu* W naszej parafii w ogóle nie
ma buntowniozych parafian. .
,
Max Kucharczyk,
organista kośoioła św. Józefa
4812 S. Paulina atr.”

Sądzimy, że wyjaśnienie p.
Kucharczyka—jeśli tylko zgo
d n e jest z faktami — zamyka
całą sprawę. Bóg da, że nie
pokojów w parafii nie będzie,
bo wreszcie i powodów po te
mu na prawdę niema.
„Nifzależnyl”
0 nic nie dba, jest człek wielki
1 przesądów niema cienia,—
Jest on całkiem „niezależny-’
„Niezależny o d .. .. sumienia!!
Pozwolenia na slaby.
Z wczorajsze] listy wyjmujemy:
William Gearlch, Eleonora Michal
ska.............................................24—20
Wojciech Barys, Josie Fr.tz..........21—18
Stefan Cichlar, Józefina P if..........26—24
Fred KuberS*, Emilia Kartonska.41—43

Michał Witkowski, Mtnnie Ko
. ałowaka........................ .20—28

.

Weterani amerykań9ko-nlem'ecey
w Bremen.
Bremerhaten, 27 sierpnia. — Pa
rowcem „Fulda” przybyło tu 14tu
niemieckich weteranów z Ameryk
na uroczystości Sedanu. Oczekiwano
ich 200. Zawód wielki. Przybyłych
przyjęło Stowarzyszenie weteranów
z Bremen.
Sprawcy zamachu na Rotszylda — nie
*
wykryci.
Paryż, 27 sierpnia, — Policya nio
ma żadnego widoku odkrycia spra
wców zamachu na Rotszylda. Wia
domo tylko tyle, że paczka oddaną
została na pocztę w Paryżu.
Napad na klasztor w Armenii.

Tyflis, 27 sierpnia. — Otrzymano
tutaj wiadomość, iż na klasztor św.
Jana w Armenii napadli zbójcy,
Kurdowie, klasztor zrabowali, a z
zakonnikami obchodzili się w dziki
sposób.
Anglia zrzecze gtę wyspy Trinldad.
Bio de Janeiro, Brazylia, 27 sier*
pnia.—Podają tu z urzędowego źró
dła wiadomość, iż Anglia postano
wiła zrzec się swych pretensyj do
wyspy Trinidad. Uniknie się prze®
to zatarga z Brazylią.
Z KRAJU.
Nowa gwiazda na fladze.
Washington, D, C., 27 siepnia. —
Wydano polecenie,ażeby odtąd flagi
Stanów Zjednoczonych były wyra
biane nie z 44ma, lecz z 45ciu gwia
zdami. Nowa gwiazda reprezentuje
Stan Utah, który zresztą urzędownie
ogłoszony będzie Stanem „4 lipcą”
roku przyszłego.
Nowy parowiec ratuje 12 ludz na
morzu.
New York, 27 sierpnia. — Przy
był dziś z powrotem z pierwszej
swej podróży do Liverpoolu parowieo oceanowy linii Wbite l5tar
„Georgie”. Uratował on w drodze
12 ludzi s załogi rozbitego na morzu
statku niemieckieckiego „Toni” z
Rostoku
Z CHICAGO.
Szkaradny czyu!

Barney Bush, kwiacarz, zam. pn.
269 na W. Blackbawk ul. został dziś ^
oddany pod sąd kryminalny przez
sędziego Gibbons.
Popełnił on szkaradny czyn.
Oto w sobotę oblał z okna
kwasem siarczaDym dwie dziewczyn
ki, 4 letnią Małgorzatę i 6 letnią
Maryę Dorsz. Uczynił to ze złości
dla tego, że dzieci hałasowały mu
pod oknami.
Obie dziewczynki strasznie zosta
ły poparzone. Starsza leży do tej
obwili w łóżku.
Bush nieraz się odgrażał, iż dziew
czynki zabije. Jestto człowiek bar*
dzo gwałtowny.
Proces o odszkodowanie.
D. Wisiewicz, zam. pn. 642 na S.
Halsted ul. zaskarżył u sędziego La
Buya kompanię tramwajową „W. C:
St.*R. R.” o $200 odszkodowania.
Tramwaj rozbił mu wóz — i taką
zrządził szkodę. Termin 31 sierpnia.
Ojciec przeciw synowi. ,
Jan Cieślik, zam. pn. 33 na Cleaver ul., procesuje się ze swym synem
Jakubem.
Zaskarżył go za wymysły i awan
tury, a oprócz tego w drodze cywil
nej o zwrot pożyczonych mu $200.
Pierwsza z tych spraw, kryminalna,
parokrotnie odkładana, odbędzie aif
ostatecznie jutro. W drugiej spra
wie sędzia La Buy przysądził ojca
od syna żądaną sumę.
Syn chce apelować.
Brzydko to i bardzo, gdy podobna-"
sprawy zachodzą w rodzinie.
Fatalny upadek.’
Józef Talebee padł dziś rano ofia
rą fatalnego wypadku. Znajdował
się on w elewatorze w gmachu pn.
207.na S. Canal ul., gdy nagle klat
ka, elewatora spadła na dół.yTalnhs#
został sabity na miejscu, /
• „

i

