
Telegramy zagraniczne.
R okow ania przerwane.

Am basadorowie radzą 
rządom do w kroczenia.

Konstauiynopol 2 Igo Am
basadorowie przerwali rokowania 
pokojowe z tureckim ministrem 
spraw zewnętrznych, Tcwiikicm ba
szę, nie obebrawszy piśmiennych 
żądań Turcyi. Wysrali swym rzą
dom równe polecenia energicznego 
wystąpienia przeciw Turcy i, aby ją 
z tu nsie doi zastosowania siej do ich

' i
żądań.

Ateny, zllgo Lipca. Słychać, że 
Włochy proponowały, aby przemo
cą zmuszono W. Porte do przyjęcia 
warunków mocarstw'.

Francuzi w Afryce.
Paryż. Na posiedzeniu gabiuc- 

towem minister kolonialny Labon 
oznajmił, żc pewien oddział ka- 
waleryi francuskiej w Timbuktu, 
ścigając pewną bandę rozbójniczą, 
doznał smutnego losu. Dwóch eu
ropejskich oficerów, dwóch podofi
cerów i dwóch krajowych spahis 
zostało zabitych, a przynajmniej
nie wiadomo co z nimi sic stało.-

1 Brazylia sprzedaje okręta.
Kio De Janeiro. Stany Zjedno

czone i Japonia układają się z rzą
dem brazylijskim o kupno okrętów 
wojennych, które teraz budują się 
w Niemczech i w Anglii dla Brązy, 

■i lii. Wskutek złych stosunków fi
nansowych w Brazylii, postunowió- 
no sprzedać wszystkie okręty budu
jące się obecnie dla tego kraju, nim 
jeszcze zostaną ukończone. Są to 
po większej części małe statki.

I --------------
Turcy mają opuścić Tęssalią

Berlin żiogo lip. Według nade- 
szłej tu Wiadomości, car Mikołaj 
telegraficznie wezwał sułtanja, aby 
natychmiast wycofał swe wojska z 
Tessali, a jeżeli tego nie ucjtyni, to 
wojska rossyjskic przekroczą turec
ką granicę.

Głoszą tu, że wszystkie mocarst
wa z wyjątkiem Anglii miały przy
stać na wkroczenie Kossyi. i

Konstantynopol logo lip. Aniba- 
' sadorowie mocarstw uwiadomili 

W. Porte, że życzą sobie mieć piśf 
mienne wyjaśnienie zamiarów tu
reckiego rządu, które dotąd tj lko 
ustnie od Tewfika baszy odebrali. 
Ambasadorowie oświadczają, żc je
żeli piśmienne wyjaśnienie iiie bę
dzie im wręczone, przerwą rokowa
nia pokojowe i oddadzą całą spia- 
wę swym mocarstwom, aby (tc zmu
siły T urc ją  do otwartego postępo
wania.

Propozycje rządu tureckiego 
przedłożone w sobotę ambasado- 
roni przez Tewfika baszę, dotjmzą- 
cą się nie tylke zmiany granicy, ale 
też wyznaczają kontrybucjo wojen
na w sumie 4ł miliona tureckich 
funtów i zawierają żądanie, aby ka- 
pitulacya na korzyść Greków, za
mieszkałych w 1 urcyi, została znie
siona.

Trzęsienie ziem i w Sycylii.
Kzvm. Silne trzęsienie ziemi da

ło się uczuć w sobotę na wyspie 
Sycylii. Równocześnie nastąpił 
wybuch wulkanu na wyspie Stroią- 
boli, na północ od Sycylii. 1

Okradli kasę.
Berlin. Przełożony gminy, Bis- 

kowiez i kasjer Heinz z Rybniku, 
„a Górnym Szlązku, uciekli praw
dopodobnie do Ameryki, okradłszy
kasę gminy. ________

Samobójcy.
Karol Lewandowski zam. p. n. 

4449 Lincoln av. w solmtę wieczo
rem o godzinie pół do Ulej w miesz
kaniu swein próbował odebijać sobie 
życie, i w tym celu wypróżnił fia- 
szeczke arszcuniku. Zawezwany 
szybkJ lekarz zdołał go uratować. 
Powodem rozpaczliwego zamiaru 
miały być nieszczęśliwe familijne
stosunki. | I

W przystępie melancholii od
źwierny Józef Kocha, czeeb w mie
szkaniu swem pn. U:H W, l* place 
próbował w sobotę przed wieczo
rem odebrać sobie życic wystrzałem 
z rewolweru w głowę. Cibżko ra
nionego zawieziono do szpitala po
wiatowego, gdzie ranę jego me u
ważają ża koniecznie śmiertelną. 
Kocha liczy 35 lat, i jest ojcem ro- 
dżiny. E|rak zatrudnienia miał być 
nowodem czynu rozpaczliwego.

Polacy w Ameryce.

Andrzej Rodeeki z Pittson, Pa. 
pracujący w kopalni Crescent, zo
stał przysypany spadającym wę
glem. Ma złamaną nogę.

Grzegorz Walcnczyk w Soranton 
Pa., pracując w kopalni Minton,zo
stał pokaleczony przez spadający 
węgiel. Ma złamaną prawą nogę i 
dwa żebra.

W Grand Rapids, Mich., Jan 
Serjcrowski rozwożąc towary ko
rzenne groserzysty Jana Ode’jskiego 
spad! z woza na uorożnikn Seribder 
i Pierwszej ulicy, przyczem złamał 
sobie rękę. Przyczyną nieszczęścia 
było rozbieganie się konia.

W Town Plover, Wis. umarł w 
zeszły poniedziałek śp. Michał Wo- 
rzała. Niebożczyk chorował od 
kilku lat na wodną puchlinę, i po
mimo wszelkich starań lekarskich, 
słabł coraz bardziej i umarł z wy
cieńczenia sił. Zmarły liczył lat 60.

W Nowym Yorku sprawa budo
wy kościoła polskiego w górze mia
sta stoi bardzo dobrze. Na cel ten 
zebrano około $800, a obecnie skład 
ki napływają bardzo obficie, nadto 
wielu członków tow. Langiewicza 
ofiarowało bezprocentowe pożyczki. 
Samozaś towarzystwo Langiewicza 
dało na cel powyższy $100 i poży
czyło bez procentu takąż sumę. 
Sprawą zajmuje się ks. dr. l)wo- 
rzak z Williatnsbridge. Kościół 
stanie pomiędzy 150 i 160 ul.

W (Jlevelaiid, O. Karol Gąslo- 
rowski mający 8 lat, utonął w rzece 
pod mostem kolei \  alley około sta
cji Brooklińskiej. Rodzice jego 
mieszkają pod nr. 15 Oakwood ul. 
Chłopak łowił ryby i wszedł do 
wody na kilka stóp od brzegu, lecz 
natrafił na jznię i bystro zanurzył 
się w bagniste dno. Brat jego 
Franciszek znajdował się tuż obok 
lecz nie mógł go wyciągnąć. Salu- 
nista A. Philbrook nadbiegł na 
krzyk dziecka, lecz wyciągnął chłop 
ca już nieżywego.

“ Do Kuryera nowoyorskiego” 
piszą z Washingtonu, że ks. Biskup 
Hryniewiecki przyjeżdża na stały 
pobyt do Ameryki i na wyraźne żą
danie Delegata Apostolskiego za
mieszka w Washingtonie. Równo
cześnie powstanie tutaj wyższy za
kład naukowy polski, który pozo
stawać będzie pod kierunkiem ks. 
Biskupa Hryniewieckiego. W tym 
celu nabyty już został 5cio akrowy 
obszar ziemi, położony w prześlicz
nej okolicy, tuż pod miastem, po
między Katolickim Uniwersytetem 
a parkiem Domu iuwalidów.

W Dury ca, Pa., ogromne nie
szczęście spotkało dom ob. Krupiń
skiego i Snochowskiego. Żony po- 
wyż wymienionych obywateli wyje
chały w niedzielę dnia ligo  Lipca 
na świeże powietrze do lasku. W 
czasie icli tam pobytu powstał sza
lony wicher, tak, iż obie kobiety z 
dziećmi schronić się musiały pod 
drzewo. Nagle wicher zadął silniej 
i obalił drzewo na schronione oso
by. Pani Krupińska została silnie 
pokaleczona, a córeczka i synek ma
ły nioeiio potłuczony; żonie zaś pa
lia Snochowskiego i synowi upada
jące drzewo połamało ręce i żebra. 
Wydobycie ich z pod drzewa połą
czone było z wielkiemi trudnościa
mi, bo musiano najpierw drzewo 
przeciąć i odwalić z przywalonych.

W kamień węgielny pod kościół 
św. Piotra w Steeens Point Wie. 
wmurowano też dokument w języku 
łacińskim, polskim i angielskim, o
pisujący ceremonie poświęcenia ka
mienia z wymienieniem obecnych 
przytem księży, a także panującego 
obecnie Papieża, delegata papiez- 
kiego, biskupa dyecezyalnego, pre
zydenta Stanów Zjednoczonych, gu
bernatora stanu Wisconsin i raayo- 
r aiuiasta.

W Scranton Pa. Leon Olszewski 
podejrzany o wysadzenie swego do
mu w powietrze, został wypuszczo
ny na wolność po złożeniu kaucyi w 
wysokości $1.500 przez ob Swier- 
kowskiego.

Ob. Swierkowski wkrótce jednak 
cofnął kaucyę i odesłał Olszewskie
go z powrotem do więzienia.

Leon Olszewski nie należy do nie
zależnej parafii; wybuch czy to 
przypadkowy, czy to umyślny, nie 
ma nic wspólnego w sprawie niepo
rozumień Polaków scrantońskich w
dziedzinie kościelnej.

■ ’ ;

P olsk i kośció ł w Menasha 
Wis.

Plauy kościoła polskiego w Me
nasha Wis. wnet skończone, w pra
cowni architekta B. Kołpackiego, z 
Mitchel i Pierwszej ar. w Milwau
kee. Kościół będzie zbudowany z 
drzewa na fundamencie kamiennym, 
w pięknym stylu gotyckim; rozmiar 
kościoła będzie pięćdziesiąt cztery 
stóp w szerz a ośmdziesiąt stóp 
wzdłuż. Koszt około $4,000. Pla
ny zostaną odesłane do księdza Wa
cława Kruszki do Ripon, Wis. i 
tam takowe kontraktorzy będą mo
gli obejrzeć.

W Stevens Point, Wis. P. Fe
liks Kamrowski dostał kontrakt na 
ławki do nowo budującego się ko
ścioła św. Piotra. Ławki będą wy
robione z twardego drzewa. Wszys
tkich siedzeń ma być 1002. Cena 
za wyrób ławek podług kontraktu 
wynosi $932.

Milwaukee Wis. Michał Ma
chulski, dwunastoletni chłopiec i 
Frank Kwieciński dziesięcioletni 
chłopak włamali się do składu cu
kierków na ulicj’ Reed i nabrali so
bie różnych łakoci.. Machulski mu
siał za to $10.00 zapłacić lub posie
dzieć we więzieniu powiatowera 
przez 30 dni, a Kwieciński został u
wolniony.

Nieszczęśliwy wypadek.
W Buffalo N. Y., sześcioletnią 

D. Sakowicz przejechał ciężko na
ładowany wóz kompanii lodowej 
“ Citizen’s” na naroż.niku ulic Wil
liam i Pine i pokaleczył ją niebez
piecznie. Nieszczęście wydarzyło 
się w chwili, kiedy dziewczynka 
przec hodziła przez ulicę. Małą pa
cjentkę odwieziono do szpitala.

Utonął. ■
Z Pittsburga donoszą: W. Ręs- 

kański 15 letni chłopak utopił się 
podczas kąpieli w Monongahelii. 
Dziwnem jest, że zdaje się iż chło
pak sam śmierci szukał. ’ W ostat
nią Sobotę została pochowaną jego 
matka, wskutek czego chłopak był 
bardzo przygnębiony. Gdy we śro
dę poszedł z towarzyszami kąpać 
się, mimo ostrzeżeń wypłynął na 
głębię, gdzie porwany prądem, uto
nął nim zdołano mu przyjść z po
mocą.

30 letni Michał Kotłowski mie
szkający u swojej siostry, p. Kłoso
wej pn. 828 Siódma ave w Milwau
kee, utonął w niedzielę w Kenosha. 
Kotłowski był brukarzem zatrud
nionym u firmy Rochford Constrnc- 
ting Company, i pracował chwilo
wo w Kenosha. W niedzielę po
szedł się kąpać, a choć nie wiedział 
jak głęboką jest woda, dał nurka 
głową w dół. Woda była płytka, 
więc Kotłowski głową uderzył o ka
mienic na dnie i stracił przytom
ność. Nim go dobyto z wody uto
nął.

Obóz cyganów.
Na Western ave. i 47 ulicy 

rozłożyli się znowu obozem cy 
ganię, jak to się dzieje co ro
ku od 14 lat, Tym razem są 
tam właściwie dwa obozowis
ka cyganów, t. z. “Turków” i 
“Anglików”, z których jedni 
na drugich patrzą z pogardą. 
Znajduje się tam około 30 na
miotów i około 200 cyganów.

Cyganie ci przedstawiają 
malowniczy widok dla cieka
wych, którzy za parę centów 
chcą dać sobie przepowiadać 
przyszłość, albo przyjrzeć się 
tańcom, tak ludzi, jak i niedź
wiedzi albo małpek. Niektó
rzy z nich zajmują się handlem
koni. .

Na jesień, i zimę cyganie 
wybierają się do stanów wię
cej położonych na południe; w 
lecie regularnie powracają do 
Chicago.

Czytajcie ogłoszenie Lurie’go na 
4tej stronie. Najlepsze miejsce do 
kupowania dobrego i świeżego to
waru za jak najniższe ceny.

Ob. Ig. Kolkowski otworzy w so
botę dnia 24go Lipca br. saloon p.

807 S. Ashland ay. Zaprasza 
wszystkich swoich znajomych i 
przyjacieli.

' ,

Telegram gjrajow e.
Bil taryfy w senacie.

Ma być w końcu tygodnia 
załatw iony.

Opozyoya je st w mniejszości 
więc obrady wnet się  

skończą.
Washington DC. 21go Lip. 

W senacie po przedłożeniu 
sprawozdania komitetu konfe- 
renceyjnego przystąpiono do 
odczytania tegoż i też znaczną 
część załatwiono. Senator 
Tilman groził wprawdzie, że 
mniejszość będzie przeszkadza 
ła w załatwieniu bilu, jeżeli 
nie będą powzięte niektóre 
zmiany, ale na jego groźby 
nikt nie zważał. Tabela cu
kru wywołała dość ożywione 
debaty. Senatorzy Vest, Jones, 
Berry i White wykazali, że 
według uchwały komitetu kon 
ferencyjnego, trust cukrowy 
będzie miał jeszcze większe 
korzyści niż według uchwały 
senatu.

Względem głosowania nad 
sprawozdaniem komitetu nie 
powzięto jeszcze żadnej uchwa 
ły. Słychać, że głosowanie 
odbędzie się jutro lub w koń
cu tygodnia. Opozycya wie
dząc, iż jest w mniejszości a 
zatem nie może powstrzymać 
głosowania, nie będzie się 
długo opierała.

Słychać, że wszyscy repu
blikanie będą głosować za 
sprawozdaniem, dalej srebrni 
republikanie Jones z Nevada, 
Mantę] i Steward i demokra
ta McEmery z Louisiany. Po 
przyjęciu sprawozdania bez 
wątpienfa opuści Washington 
tak, że rezolucya senatora 
Harris, dotycząca długów ko
lei Pacific pozostanie nieza- 
łatwioną.
Pośrednictw o prezydenta

W strajku górników  
om aw iane  lia  posie

dzen iu  g ab in e tu .
Washington DC., 21go Lipca. 

Prezydent McKinley odebrał wczo
raj rezolucyę rady miejskiej w Pitts 
burgn, Pa., wzywając go, aby po
średniczył w załatwieniu strajku 
górników. Z innych stron odebrał 
też wiele propozycyi i rad co do 
strajku, lecz dopóki nie będzie sta
nowczy plan opracowany, nie winie 
sza się.

Na posiedzeniu ministrów oma
wiano też tę sprawę. Wszyscy mi
nistrowie z wyjątkiem Shermana, 
który jest chory i Algera, znajdują
cego się na zachodzie, byli obecni. 
Nie powzięto jednak żadnej u
chwały. . .

Washington, 2 Igo Lipca. W 
kopalniach Boone i Allison w Can- 
nosberg, Pa., zaczęto wczoraj po
nownie pracować. Wszyscy górni
cy, z wyjątkiem 35, wrócili do pra
cy. Panuje pokój, a pomocnicy 
szeryfa roześli się.

Wheeling, W. Va. 21go Lipca. 
Wczoraj wieczorem uwiadomiło 100 
górników pracujących w kopalniach 
Glcndale Coal Co. zarządcę, że ju
tro nie przyjdą do pracy. Przed 
kilku dniami ofiarowano im płacę 
60 centów pod warunkiem, aby nie 
strajkowali; tymczasem jednakowoż 
agitatorzy nakłonili ich do zastraj- 
kowania. _________

Bankructwo.
New York 20go Lip. Firma 

Rothschilds Sons & Co. posiadająca 
skład urządzeń domowych i mebli 
pod nr. 519 Broadway, zbankruto
wała. Aktywa podano na $100 ty
sięcy, a długi na $150.000. Główny 
skład tej firmy znajduje się w Cin- 
cinnati.

Ulewny deszcz.
Pittsburg, Pa. 2Igo Lipca. W 

pobliżu Carnegle, Pa. ulewny 
deszcz zrządził szkodę na $25.000. 
Woda zburzyła magazyn prochu ko
palni Panhandle, własności Marka 
Hanny, i tory kolejowe, i zabrała 
kilka wagonów. Woda wzbierała 
tak szybko, że górnicy zaledwie zdo
łali uciec na przyległe wzgórza.

‘SMfr-.

Deszcz i grad.
Cripple Creek Colo. W niedzie

lę wieczorem okolicę tę nawiedziła 
tak ogromna ulewa a potem burza 
gradowa, jaką od wielu lat tu nie 
pamiętają. Ulice i uliczki zamie
niły się w rwiące potoki,a na gościn 
cach, mostach i budynkach w oko
licy wielkie szkody są zrządzone.W 
północno zachodniej części miasta 
dużo budynków jest zalanych, a 
hotel “ Pałace” stojący u łożyska 
wyschniętego potoku o mało nie zo
stał uniesiony.

Śm ierć w płom ieniach.
Appleton Wis. 21go Lipca. 

Wskutek eksplozyi lampy zapalił 
się dom farmera E. Gruel w town 
Buchauan, w pobliżu miasta i zgo
rzał do szczętu. Gruel i jego żona 
tylko sami byli w domu. Gruel li
czący 70 lat, obłożnie chory j uż od 
kilku lat, nie zdołał się wyratować 
i znalazł śmierć w płomieniach; je
go żona chcąc go ratować tak się 
poparzyła, że pewnie umrze.

Napad na bank.
Odęli, 111. 2Igo Lipca. Wczoraj 

wieczorem dwóch rabusiów wszedł
szy do banku McWilliamsa wezwali 
kasyera grożąc mu rewolwerami 
aby wydał im pieniądze. Kasyer 
chwycił rewolwer i strzelił do rabu
siów, którzy zaraz uciekli. Zaalar
mowani obywatele puścili się w po
goń za nimi i pochwycili ich. Ra
busie podali swe nazwiska jako Fr. 
W. Jackson i Harry Howard; po
wiadają, że pochodzą ■/. Nowego j 
Yorku.

S tra jk  górn ików .

-Pittsburg Pa 21go Lipca. 1 
Strajkujący górnicy w pittś- 
burskim obwodzie zwrócili te
raz swą uwagę na kopalnie 
Allispn, Boone i Enterprise 
pod Cononsburg. Strajkie- ] 
rzy obawiają się. że jeżeli kom- 1 
pania zdoła utrzymać kopalnie ! 
Allison i Boone w ruchu to 1 
górnicy kopalni Enterprise j 
wrócą do pracy. Dla tego , 
chcą się udać tam, aby temu : 
zapobiedz.

Przewódzcy powiadają, że w ' 
obwodzie Panhandle zbierze 
się dwa tysiące strajkierów 
aby wyruszyć do owych ko- 1 
palń; z Washington Pikę ma ; 
przybyć tysiąc strajkierów. J 
Wymarsz nie będzie jednak o- ] 
głoszony.

W tych dniach spodziewają 
się sensacyjnych zajść; straj- 
kierom zaczyna głód i bieda 
dokuczać, położenie ich jest . 
rozpaczliwe,, więc łatwo mogą , 
się dać nakłonić do gwałtów, j 
Wczoraj dowiedziano się, że i 
organizatorzy potajemnie pra- 1 
cowali wśród górników New 
York and Cleveland Gas ( 
Coal kompanii. Jednemu z , 
nich wręczono rozkaz sądowy, , 
zakazujący mu wchodzić na 
grunta kompanii. O ile się 1 
dowiedziano, w tych dniach 
strajkierzy zajmą się energicz
nie agitacyą wśród górników 
w Turtle Creek, Sandy Creek 
i Plum Creek, aby ich nakło
nić do strajku. Będzie to trud
ne zadanie, bo górnicy w ko
palniach De Armitta są zado
woleni z płacy. Kopalnie te 
wysełają bardzo wiele w.gli.

O rg an iza to rzy  w M ilw aukee.

Roy M. Goodwin i John F. 
Loyd, organizatorowie socy- 
alnej demokracyi, bawią w 
Milwaukee. Goodwin był to
warzyszem Debsa, kiedy ten
że odsiadywał 6 miesięcy wię
zienia w Woodstock 111. Przy
byli oni tu aby organizować 
kluby we wszystkich wardach. 
Pierwszy mityng w tym celu 
dziś wieczorem w hali Volk- 
mana na rógu ul. 2lej i Cen
ter w dwudziestej. wardzie.J-u- 
tro pn. 1117 Trzecia ul. w 21 
wardzie a w piątek w hali Ger- 
hartdta, na 29 i Vilet ul.

W ia d o m o ^  Miejskiii.
Polsk ie dziewczęta znikły 

bez wieści.
W przeszły czwartek pp. Ant >ni 

i Michalina Kwiatkowscy przepro
wadzali się z Fleetwood st. gd«ie 
diwniej mieszkali, do nowego n ic- 
s;;kania, pn. 76 Wabansia av. z 
sieściorgiem swych dziatek, z k :ó- 
rych najmłodsza, Cecylia, lićząos 8 
m iesięcy wieku, była ]chorą. 1 ’o- 
między godziną 4 a ó  po połudi iu 
dziecku pogorszyło się tak. że n u t
ka wybrała się po lekarza i kazuła
7 letniej córeczce swej Stasi pozos
tać przy dziecku. Kiedy powróć ła 
już nie było w domu aui Stasi, : ni 
pięcioletniej siostrzycki jej Pelaii, 
a dziecku jeszcze znacznie było go
rzej. "Wieczorem około gódziiy
8 dziecko umarło.

Stasia i Pelasia nie wróciły w alc 
do domu, i tym sposobem rodzice 
zrozpaczeni stracili naraz troję dzie
ci] Nie wiadomo, co się s ało z
dziewczątkanii temi; wszelkie! zapy
tywania na policyi pozostały luz 
skutku.’

Dziewczątki te, wskutek przepro
wadzenia się c.nia tego, były brudne 
i w stare suk enki odziane i boso. 
Starsza miała] sukienkę w drobne 
kratki; miała ona włosy krótki a, 
podczas gdy j :-j siostrzyczka mia a 
dwa warkocze. Oczy miały obyd- 
wija niebieskie

Niektórzy s lsiedzi podobno opu- ‘ 
wiadają, że udzieli jakąś pan ą 
przejeżdżającą w powozie, - która j 
zwabiła dziewczynki do siebie w sn- 
siednini sklep ku kupiła im cukier- , 
ków, a potem zabrała je do powozu 
i z niemi odjechała; ile w tera praw-  ̂
dy niewiadomo.

W ygrała 5 .000 dolarów  
odszkodowania.

Sędziowie przysięgli sędziego B i- ' 
ke-a przyznał w sobotę wdowie r>- ! 
botnika Augusta Hamerskiego * 
$5,000 odszkodowania, które ma z ;l- 

ph.cić “ Win!der Terra (Jota Co.” ] 
Ai gust Hamerski pracował .dla tsj ' 
konpanii, a przy pracy u budując i
go się domu przy ulicy 43 dnia 5 4 
Lutego 1694 spadł mu na głowę ki- ] 
wałek gzymsu z terrakoty i zabił go ' 
na miejscu.

----------  . i
Mały pożar.

W oknie wystawnym maga żyru l 
mćd pani Anny Lamczyk pn. G5 i 
Fullerton av. powstał wczoraj Iraio 
o godzinie 5 } ożar, który zrządził w ' 
towarach szkody na sto dolarów 
nim go zdołano ugasić. (

Bm llerka musi się  stawijć i 
przed przysięgłych. ;

Alderman Mangler oświadczył-'- ; 
szy na posiedzeniu rady miejskiej, ’ 
że pewien wybitny obywatel chciał | 
mu dać $2000, aby głosował za roz
porządzeniem General Electric C i. 
miał się w poniedziałek stawić przed 
grand jury, aby podał nazwisko )- 1 
wego obywatela i złożyć inne d > |
wody. Mangler jednak nie stawił j 
się, lecz' cichaczem wyniósł się z 
miasta, udając się podobno do Wis- 
consinu.

Ale prokurator Deneen, dowie- ' 
dziawszy się także od innych osób o 
przekupstwie w radzie miejskiej,po- 
stanowił nie spocząć, dopóki Man- ,
gier wszystkiego przed grand ju y  ̂
nie zezna; skoro Mangler wróci do 
Chicago, każe go aresztować i sia- 
w ć przed grand jury.

Deneen powiada: “ Od pewnego ! 
pizyjaciela . dowiedziałem się, j ik
msywa się lów obywatel, który 
ełciał Manglera przekupić. Jest 
on zatrudniony w pewnym składz e, 
a majątek jego liczą na $200,0( 0.
0  ile mi wiadomo, nigdy nie wda
wał się w politykę.' Gdy Mang er 
w przeszły poniedziałek przyszedł 
do mnie, byt bardzo przygnębiony
1 zaklinał mię, abym tę sprawę u
bił. Odpow edziałem mu, że moje 
stanowisko lie pozwala rai na ;o, 
na co Mangler ze łzami w oczsch 
mi oświadczył, że sprawa ta zni-z- 
czy go. Po dłuższej naradzie po
znałem jego tchórzliwe postępowa
nie i powiedziałem mu nazwisko o
wego obywatela. Nie odpowie
dział na to nic, lecz oświadczył, że 
y, szelkie szczegóły poda przewodni
czącemu przysięgłych. Prawdo j o -

dobuie nie wróci on, dopóki trwają 
posiedzenia obecnej grand jury. 
Ale skoro w oci, dostanie zaprawę 
przed następ i% grand jury, ja jeżeli 
się nie stawi zostanieyaresztowaiy.

i - ■ ■

O dsłonięcie p o m nika  gen  J a n a  

A. L ogana n a  L akę F ró n t.

i Jutro święto w naszym mie- 
>cie. Urzędy miejskie będą 

i pozamykane. Powodeiptego 
- jest, że, jutro odbędzie się uro- 
! ćzyste odsłonięcie pomnika 

gen. Johna A. Logana. .
Po południu około godziny 

i lej, John A. Logan III, wnuk 
generała sławnego, pociągnie 
sznur jedwabny, i zasłoni spa
dnie ze wspaniałego pomnika 
na Lakę Front, który przed- ■ 
stawia sławnego dowódzcę 
żbierającego swe oddziały 
przed Atlartta, by pomścić -  
śmierć McPhersona. Jest to 
rocznica telgo zdarzenia.

Program uroczystości szcze- ]: 
gółowo jest ułożony. Punkt 
ci godzinie 1 rozpoczną się ce- f? 
remonie u pomnika. Kiedy 
te ceremonie się zakończą, za- 
dewne około godziny 3, roz
pocznie się wielka parada woj ;]] 
skowa i obywatelska, w któ- •},
rej weźmie) udział około 20 ty- g
• A  msięcy osob.

Wielka trybuna przed x>m- f  
l ikiem jest już ustawioną. Po
mieści się na niej 3000 osób; J 
zbudowano ją w terasach, by jjg 
wszyscy dobrze widzieć mo-.], ;

gi'- . “ J S
Od wczoraj ze wszystkich..^ 

stron kraju przybywa do Chr-' 
cago mnóstwo wybitnych oso=-y^ 
bistości na tę uroczystość.

Młody morderca.
W Newsboys Home pod nr. 1418 ' 

przy Wabash av. w niedzielę i ano o 
8mej godzinie 115 letni Iłowa d B e-^g 
fjirs, przybył 11 w sobotę z India-i.c^ 
nopolis, pokłó ;ił się z 16 letnim ..A 
Danielem Barn o jakąś drobnostkę.
1 larry dobywszy rewolwer -p ikazał 
llefarsowi kulę i powiedzi; wszy:
‘ Fatrz, ta kula jest dla t-iebic prze
znaczona,” włożył ją w rewolwer. 
Nim Bcfars i inni znajdujący się 
tim chłopacy zdołali go poy strzy- 
nać, dał ognia: Befars ugedzody 

głowę, wybiegł jeszcze do sieni i 
tim padł bez życia. Barry zdołał 
uciec i dotąd go nie pochwycono.

T rzech  ro b o tn ików  skaleczonych.

Wczoraj przed połucniem _ 
okołc godziny 11 zawaliło się 
rusztowanie przy śpibhrzu 
2bożowem na kolei Chicago 
;.nd Erie na rogu 51 ulicy i 
Wallace; trzech robotników, 
którzy na nim stali, spadło z 
wysokości 20 stóp. Nazwis
ka ich są: Karol Zerbu:, 42 
lat zam. pod n. 3405 M,arsh-

t eld ave; złamał prawą nogę 
skaleczył się w głowę nad 
prawem okiem. Odwieziono 
go do domu. John Fletcher,

45 lat, 2918 Bonfield st i J. 
Sray, zamieszkały pn. 2512 - 

Wood str. pokaleczyli s i“ do- 
jyć mocno, ale nie niebuzpie- 
(znie i odwieziono ioh dc szpi
tala Union w Englewood.

Znowu napaść na wagon 
kolei ulicznej.

Wagon kolei elektrycznej 
inii Ogden av. wczoraj wie- 

ozorem o godzinie pół dr< 1 lej 
przejeżdżał przez róg 48 av. i |  
16 ulicy, i zbliżał się właśnie y 
do przecięcia szyn kolejowych 
a konduktor A. B. F.ogers 
zeskoczył obaczyć, czy tor 
jest wolny, gdy trzech przyz- 
woizie odzianych, młodych go 
łówąsych rzezimieszków wy
skoczyło z za krzaku i grożąc y 
rewolwerami, kazali Rojerso- ; 
\Lri wnieść ręce do góry). Ro- y 
gers usłuchał. Rabus e za- y 
brali mu $23 80 należących . 
clo kompanii, a motęrrranowi y 
iłoty zegarek i dwa cent y: po--’.^ 
czem zeskoczyli i uciekł. 
Jdróżnych w tym wagonie 
/było-

' ’ ,


