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Chce reform w kraju i pokoju po pogro- 
mie Mongołów. 

Nelidow i markiz Ito pełnomocnikami. 
Cesarz Wilhelm mąci zgodę koncertu europejskiego. 

Mayor miasta Filadelfii daje się we znaki republikańskim budlerom. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 17 czerwca. —Pre- 

zes rady ministrów oświadczył 
jednemu z przyjaciół, że nie przy- 
jąłby roli przedstawiciela Rosyi 
przy układach o pokój. Uważa on 

Japończyków za Mongołów, za. 

rasę mniej wartościową, niż kau- 
kaska i mógłby z nimi zawierać 

pokój tylko jako zwycięzca. 
Traktat pokoju powinien być za- 

twierdzony przez naród, tymcza- 
sem Witte nie wie, co zamierza 
uczynić car z projektowanemi 
przez niego reformami. Obcenie 
rządzi Rosyą Trepów, a jakie są 

jego zamysły, tego Witte także 

nie wie. 
Generał Kleigels przybył z Ki- 

jowa <lo Petersburga, ażeby po- 

magać Trepowowi. Zostanie po- 
dobno mianowany generał gu- 
bernatorem stolicy. 

Petersburg, 17 czerwca." — 

"Nowoje Wermia" ostrzega rząd, 
ażeby zdał sobie jasno sprawę z 

tego, czego chce i ażeby nie prze- 
ciągał konferencyi we Waszyng- 
tonie. 

"Rus" radzi wysłać do Wa- 

szyngtonu ludzi najzdolniejszych, 
gdyż rozchodzi się o ustalenie lo- 
su Rosyi na długi szereg lat. 

Waszyngton, 17 czerwca. — 

Wybitni przemysłowcy chicago- 
scy wystąpili z propozycyą, aże- 

by pełnomocnicy Rosyi i Japonii 
obradowali w Chicago, gdzie nie 

panują takie upały jak we Wa- 

szyngtonie. Przedstawiciele mia- 

sta St. Paul są tego samego zda- 

nia i pragną, ażeby tam odbyła 
się konferencya. 

Uchodzi za rzecz pewną, że 

jednym z pełnomocników rosyj- 
skich będzie Nelidow, ambasa- 

dor w Paryżu, a markiz Ito re- 

prezentować będzie Japonię przy 
układach pokojowych. 

Berlin^ 17 czerwca. — Poseł ja- 
poński oświadczył, że Rosya nie 

powinna na konferencyę we Wa- 

szyngtonie wysełać dyplomatów, 
lecz takich komisarzy, którzy bę- 
dą upełnomocnieni do podpisania 
preliminaryów pokoju. 

Petersburg, 17 czerwca. —Rząd 
ma powody do obaw, że jeńcy w 

niewoli japońskiej powrócą do 

kraju jako rewolucyoniści. Agi- 
tatorzy dostarczają im książek i 

broszur, które ich nie utrwalają 
w przywiązaniu do caratu. 

Car odroczył ponownie termin 

przyjęcia deputacyi ziemstw, któ- 
re uchwaliły żądać reform. 

Faryz, 17 czerwca. — roiity- 
ka' Niemiec zaczyna budzić po- 
ważne obawy o możność utrzy- 
mania europejskiego pokoju. W 
kwestyi marokańskiej idzie An- 

glia z Francyą ręka w rękę'i nie 

posoli Niemcom mięszać się 
do sprawy, przez te państwa już 
załatwionej. 

Berlin, 17 czerwca. — Cesarz 
Wilhelm wystosował własnorę- 
czny list do cara, w którym zwra- 

ca jego uwagę, że jego niedołężni 
generałowie zwycięztwa nad Ja- 
pończykami nie odniosą, a we- 

wnętrzne stosunki w Rosyi są te- 

go rodzaju, że car powinien ko- 
niecznie zawrzeć pokój. 

Jest nieprawdą, jakoby Niem- 
cy przesłały Francyi ultimatum 
w sprawie marokańskiej. 

Sztokholm, 17 czerwca. — Od- 

były się tutaj massmityngi robo- 
tników fabrycznych, na których 

zapadły rezolucye, że należy li- 

znąć niepodległość Norwegii. W 

pochodzie ulicznym wzięło udział 
10,000 ludzi. Demonstracye wy- 
wołali socyaliści. 

Norwegczyk Grip, poseł we 

Waszyngtonie, oświadczył królo- 
wi szwedzkiemu, że służył mu 

wiernie przez 40 lat i pragnie słu- 

żyć nadal. Wiadomość ta zrobiła 
tak w Szwecyi jak Norwegii nlel- 
kie wrażenie. 

Filadelfia, 17 czerwca. — Rad- 

ca miejski H. Caven musiał zło- 

żyć $2,500 kaucyi, ażeby z wolno- 
ści odpowiadać na zarzut, że bo- 

gacił się kosztem kasy miejskiej. 
Zostaną aresztowani różni wybi- 
tni politykierzy republikańscy. 
Naczelny inżynier Hill musiał 

zrezygnować. Pobierał on pensyi 
$17,000. Jednym z głównych do- 
radzców mayora Weaver jest by- 
ły minister wojny, Elihu Root. 

Davenport, la., 17 czerwca.— 

159 strzelców brało udział w 

strzelaniu do tarczy o nagrodę 
"Team". Sztandar zwycięztwa 
dostał się po trzeci raz z rzędu 
miastu St, Louis,' które miało 

1,220 punktów. Strzelcy High- 
land, 111., mieli 1,216 punktów. 
Godność "królewska" dostanie się 
prawdopodobnie obywatelom J. 
M. Schmid, albo S. A. Schiddlcr 
z New Glarus, Wis. Pierwszy z 

nich ma dotychczas 219, a drugi 
214 punktów. 

New York, 17 czerwca. — 

Przed dwoma tygodniami przy- 
był do New Yorku młody Włoch, 
który miał przy sobie $25, po- 
trzebne do dalszej podróży na 

Zachód. Te pieniądze wycyganili 
ziomkowie imigranta, który udał 

się do przyjaciela, zgrzytał zęba- 
mi, groził złodziejom pięściami i 
zdradzał ogromne rozdrażnienie. 
Dostał nareszcie kurczu szczęk, 
któremi od dwóch tygodni nie 

może poruszać. Znajduje się pod 
opieką lekarzy w szpitalu. 

Reading, Pa., 17 czerwca. — 

Murzyn Samuel Greason został 

przez przysięgłych uwolniony od 
zarzutu." zamordowania Johna 
Edwards. Skarga przeciw niemu 

opierała się na świadectwie wdo- 

wy po zamordowanym, Kate Ed- 
wards. Ta kobieta odwołała swe 

pierwotne świadectwo i przyzna- 
ła się do zbrodni mężobójstwa. 
Skazano ją na karę śmierci, a gu- 
bernator oznaczy dzień egzeku- 
cyi. s 

Peoria, I1L, 17 czerwca. — Po- 

wieszono tu wczoraj 21-letniego 
Otisa Botts, który zadusił swoją 
żonę. Ostanią noc przed śmiercią 
spędził Botts bardzo wesoło, ba- 

wiąc dozorców różnymi dowcipa- 
mi. Nie chciał tylko, ażeby jego 
matka była obćcną podczas egze- 
kucyi, z obawy, że wyprowadzi 
go to z równowagi. Kiedy mu na 

kark zakładano stryczek, uśmie- 
chał się szyderczo. 

Ne,w York, 17 czerwca. —Frank 

Mc Ardle, prezydent międzyna- 
rodowej unii robotników w lejar- 
niach żelaza, zapowiedział że 

strajk w stanach New York i 

New Jersey rozciągnie się na ca- 

ły kraj, jeżeli fabrykanci w New 
Yorku i New Jersey nie zgodzą 
się na płacenie po 25 centów 
dziennie więcej, niż dotychczas. 
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— "W międzynarodowych -wyścigach 
samochodów, we Francyi, bierze udział 

24 oeób. Pierwszą, połowę. drogi, 550 
kilometrów praebył Thery w przecią- 
ga 7 godzin 42 minut 

Różne notatki telegraliezns. 
— Francuz A. E. Bouguoin został W 

Tokio oddany pod sąd, pod zarzutem 

szpiegostwa. 
— Cesarzowa niemiecka Augusta 

Victoria coraz częściejj zapada na 

zdrowiu. Teraz znowu choruje. 
— W Poznaniu odbył się zjazd nie- 

mieckich bibliotekarzy, których zada- 

niem szerzyć germanizacyę na kre. 
sach wschodnich. 

— 200 osób zatruło się potrawami 
na wystawie gospodarczej w Bloom- 

befrg, w księztwie Lippe. 
— Pułkownik Wissman, były guber- 

nator niemieckiej kolonii we wscho- 

dniej Afryce, zastrzelił się przypad- 
kiem podczas polowania. 

— Zmarły we Wiedniu baron Roth* 
schild zapisał na cede dobroczynne 4 

miliony dolaró.w. 
— Stan zdro.wia generała Gomez 

bardzo się pogorszył. Serjm kubański 

#wyznaczył jednogłośnie dla rodziny ge- 
nerała sumę $100,000. 

— Jest nieprawdę, jakoby Linie- 
wicz odradzał carowi zawierać pokój. 
Generał rosyjski nie łudzi się nadziei, 

ją. zwycięztwa. 
— W Libawie .wpadło do kościoła 

10 zagorzalców, którzy strzelali do 

księdza i zranili go, ponieważ kazał 

wystrzegać się gwałtów, które prze- 
szkadzają. przeprowadzeniu reform. 

— W Moskwie spaliły się cztery 
spichrze, gdzie gromadzono żywność 
dla armii rosyjskiej. 

— 17 domów biznesowych spaliło 
się we Fort Francis, Ontario. 

— Walter W. Juntgen z Paris, 111., 
złożył $30,000 kaucyi. Zarzucają mu, 
że zniszczył gmach bankowy dynami- 
tem. 

— Charlotte D. Sage we Filadelfii 

zapisała siostrze $350 pod warunkiem, 
że pozwoli ojcu palić tyle cygar, ile 
mu się podoba. 

o- 

W obec grand jury. 
Śledztwo grand jury w sprawce 

praktyk przywódzców robotni- 

czych przy zarządzaniu i "zała- 
twianiu" strajków, istotnie staje 
się sensacyjnem. Obecnie zezna- 

nia świadków szczególnie kom- 

promitujące są dla Corneliusa P. 
Shea, i są tego rodzaju, że wszel- 
kich szczegółów tych zeznań, 
choćbyśmy je znali, nie mogliby- 
śmy podać w gazecie, bo zbyt są 
wstrętne Wystarczy powie- 
dzieć, że wedle tych zeznań — 

składają je głównie kobiety obe- 

cnie, ale jeszcze nie wszystkie 
przesłuchano, — Shea obok swe- 

go "urzędowego" pobytu w ho- 
telu Briggs House, miał inno 
mieszkanie w gospodach osła- 
wionych, w których, pomimo że 

jest człowiekiem żonatym, utrzy- 
mywał różne miłosne stosone- 
czki, a co najgłówniejsza, tam zu- 

pełnie otwarcie mówiło się o spra- 
wach najtajniejszych strajko- 
wych, tam najmowano ludzi do 

spełniania tajnych poleceń i gru- 
bo ich opłacano, tam wybierano 
ofiary, przeciw którym napaści 
miały być skierowywane, i to nie- 

kiedy napaści mordercze, i tam 

pośród orgij i przebrzydłych i 

zbrodniczych wydawano znaczne 

sumy pieniężne. Podobno przez 
kilka tygodni tajni detektywi, za- 

mieszkawszy w tych lokalach, 
mieli sposobność wyśledzić te ta- 

jemnice, poznać osoby, które te- 

raz powołują na świadków, a na- 

wet zdejmować fotografie kom- 

promitujące. Parę dziewcząt wy- 
słanych z Chicago przez Shea'a, 
rozumie się po grubem ich opła- 
ceniu, policya wyśledziła, spro- 
wadza napowrót do Chicago i ja- 
ko świadków przedstawi. 

Przedstawiamy tu wszystko to 

tylko w taki sposób, w jaki obe- 
cnie prokuratorya przedstawią, i 
w najogólniejszych zarysach tyl- 
ko, a zatem jako nieudowodnione 
jeszcze dotychczas pogłoski. Do 

takich należy także wiadomość, 
że Shea. w Bostonie raz stawał 
przed sądem jako podejrzany o 

morderstwo i rabunek. Słychać, 
że pełniąc tam służbę dorożka- 
rza, pewnego razu wieczorem 
wiózł jakiegoś gościa, którego na- 

zajutrz znaleziono u przystani 
nieżywego, z kieszeniami vi*y- 
próżńioaemi. Śhea został aresztom- 

wany, ale jakaś kobieta wówczas 
przysięgła, że widziała jak ów 
gość, zdrów i cały, wysiadał z do- 
rożki w pewnej odległości od 
przystani. 

Czyli i o ile Shea udowodni, że 

powyższe wszystkie pogłoski lub 
zeznania świadków są niepra- 
wdziwe, czas okaże.' 

\A7 ctYi-nwił* cirailrn 

Nic wprawdzie pewnego, ale 
uzasadnione pogłoski i drobne 
fakciki każą przypuszczać, że or- 

ganizacya "Teamstcrs' Joint 
Council" strajk sobie uprzykrzy- 
ła i wkrótce mu koniec położy. 
Wczoraj wieczorem odbyła się 
sesya, na której Shea był obe- 

cnym: wyszedł on jednakowoż 
przed odroczeniem, widocznie w 

złym humorze, poszedł do 

"Briggs' House" i nie chciał dać 
się "interviewować"; tyle jednak 
powiedział, że go czerniono, i że 

gazety sprzysięgły się, ażeby go 
usunąć z jego wpływowego sta- 

nowiska. Podobno rozwiązano 
dotychczasowy komitet strajko- 
wy i postanowiono obrać w po- 
niedziałek nowy komitet; ten 

nowy komitet zapewne wniesie, 
aby strajk zakończyć tak lub o- 

wak, odbędzie się głosowanie i 

wypadnie na korzyść zaprzesta- 
nia strajku. — Komitet wyko- 
nawczy krajowego związku unij 
woźniców wczoraj zebrał się na 

sesyą w hotelu Morrison i na nią 
zaprosił Shea'a, ażeby od niego 
dowiedzieć się (dosyć późno), 
"dlaczego właściwie strajk zarzą- 
dzono?" Jeżeli zadowalniającej 
odpowiedzi nie będzie, to organi* 
zacya przestanie udzielać wpsarć. 
Komitet ten .przyszedł do prze- 
konania, że strajk źle prowadzo- 
no i że należy go zakończyć. Cho- 
dzi o znalezienie sposobu zakoń- 

łs>-" 

Nadzieja dla "Jocko" Briggsa. 
"Jocko" Briggs, na śmierć ska- 

zany, który już wczoraj miał być 
stracony, ale otrzymał od sędzie- 
go Barncsa zwłokę jednotygo- 
dniową, tak, że dzień jego strace- 

nia odłożony został do przyszłe- 
go .piątku, dopóki adwokaci nie 

wniosą rckursu, ma teraz nadzie- 

ję, że sąd wyżs-zy .stanowy rekurs 

uwzględni. Jak wiadomo, sędzia 
Barnes, ostro zganiwszy i ukara- 

wszy niedbalstwo adwokatów 

Briggsa, naznaczył innego adwo- 

kata do ułożenia t. z. "bill of ex- 

ception". Adwokat ten, Maher, o- 

pracował akt i posyła go do sądu 
wyższego. Ale adwokat Briggsa 
vCantwell opracował również taki 
i sądząc, że jego jest lepszy, sta- 

ra się sędziego Barncsa zmusić 

przez nakaz sądowy "mandamus" 

do podpisania także i tego "bill 
of exceptions'" Jeśli mu się to u- 

da, to oba te dokumenta zostaną 
wysłane do sądu wyższego. 

Briggs został skazany na 

śmierć, gdyż go uznano winnym 
zamordowania handlarza cygar 
Hansa Petersona; on sam dotych- 
czas stanowczo zapewnia, że to 

nie on zamordował Petersona, ro- 

dzina jego wierzy w jego niewin- 
ność, a i parę innych osób, świad- 
ków morderstwa, sądzi, że mor- 

dercą był jakiś inny człowiek. 

Jako mordercę identyfikowały go 
dwie osoby. 

Burmistrz miasta Cleveland 
w Chicago. 

Burmistrz miasta Cleveland, 
Tom Johnson, przybył wczoraj 
do Chicago i w towarzystwie bur- 

mistrza Dunne rozglądał się w 

tutejszej sytuacyi tramwajowej. 
W południe w restauracyi Union 

wspólnie spożywali obiad i roz- 

mawiali o tej kwestyi obaj bur- 

mistrze, Clarence S. Darrow, ko- 

misarz robót publicznych Patter- 

son, Louis F. Post i inni. Po po- 
łudniu pan Johnson z panem 
Dunne w automobilu przejeżdżali 
się po ulicy Adams, gdzie pierw- 
szy miejski system tramwajowy 
ma być zaprowadzony. 

Zdaje się, że-zapatrywania pa- 
na Johnsona na sprawę tramwaj 

| jową dużo będą się różniły od 

[ zapatrywań szkockiego rzeczo- 

znawcy Dalrymple'a. Johnson 
jeszcze chce^dzisiaj przypatrzyć 
się zbliska służbie tramwajowej 
tutejszej, potem parę dni zasta- 
nawiać się, a potem wyrazić swe 

zdanie, ale już z wczorajszych je- 
go wyrażeń się można osądzić, iż 
nie uważa on mięszanie polityki 
do utrzymywania przez miasto 
zakładów publicznych takich jak 
tramwaje, za rzecz tak bardzo 

niebezpieczną, jak np. wiązanie 
się przywilejami 99-letnimi. Są- 
dzi on także, że trudną bardzo 

jest rzeczą, by przyszło do odpo- 
wiedniego porozumienia z kom- 

paniami i że korzystniej dla mia- 

sta byłoby swe własne systemy 
tramwajowe zaprowadzić i przez 
to wytworzyć niejako konkuren- 

cyą kompaniom, ażeby je do roz- 

sądku przyprowadzić. Pan John- 
son, jako Amerykanin, oczywi- 
ście z innego stanowiska zapa- 

truje się na tutejsze stosunki, a- 

niżeli Szkot, zbyt mało je rozu- 

miejący. 
Komitet transportacyi lokalnej 

rady miejskiej, a przynajmniej je- 
go członkowie republikańscy, po- 
dobno mocno się gniewa na bur- 
mistrza, iż zarządza jakieś "taj- 
ne" narady z kompaniami tram- 

waj owemi, poza plecami tego ko- 

mitetu. 

Policyanci aresztowani. 

Murzyn Gilbert Fagin doniósł 

policyi, że we środę wieczorem 

napadli na niego na rogu ulic Ca- 
nal i Yan Buren dwaj policyanci 
w uniformach i podczas gdy je- 
den groził mu rewolwerem, drugi 
wypróżniał mu kieszenie i zabrał 
mu: $20. Wczoraj przy apelu od 

razu poznał swych napastników i 
wskazał na nich; byli to świeżo 

zaangażowani policyanci Frank 

Daley i James Folan. Aresztowa- 
no ich natychmiast i umieszcza- 
no w celach. 

Mordercze koleje żelazne. 

Niemniej niż pięć osób zosta- 

ło wczoraj zabitych przez pocią- 
gi kolejowe w różnych stronach 
miasta. Trzej padli ofiarą nie- 

szczęścia takiego dlatego, że szli 

po torach kolejowych; jeden, 75 
letni starzec, został przejechany 
i zabity na przecięciu kolcjowem. 
Nazwiska zabitych są: 

Martin Mc Donald, 17 lat, 507 

Congress str. 

Emurons Brevost, 3S lat, 210 

Wabash ave. 

Bruno Totago, 34 lat, 411 Clin- 
ton str. 

Frank Golz, 15 lat, 5350 Arte- 

sian avc. 

Frank Schome, 75 lat, Chicago 
Heights. 

Norwegczycy w Chicago. 

Norwegczycy mieszkający w 

Chicago urządzają dzisiaj w Ait- 
ditorium wielkie zgromadzenie, 
ażeby przyjąć rezolucye aprobu- 
jące postąpienie prowizorycznego 
rządu w Norwegii i odłączenie się 
Norwegii od Szwecyi. Również 

odbędą się narady nad tern, w ja- 
ki sposób należy sformułować 

prośbę do prezydenta Roosevelta, 
ażeby uznał rząd prowizoryczny 
w Norwegii, i co należy czynić, 
ażeby moralnie i materyalnie we- 

sprzeć ruch patryotyczny w kra- 

ju, w obec oczekiwanych "kom- 

plikacyj". Wszyscy pastorowie 
norwescy z Chicago zajmą miej- 
sca na platformie; zgromadzenie 
rozpocznie się od modlitwy. Pre- 

zydować będzie Paul O. Stens- 
land, znany prezydent banku, 
który już jest uważany za kan- 
dydata na pierwszego konsula 

amerykańskiego w Norwegii. 
Przemówienia będą w języku an- 

gielskim i norweskim; niektóre 
numera programu stanowić będą 
śpewy chórów norweskich, a 

treść rezolucyj telegraficznie zo- 

stanie przesłaną Norwegii. 
F. H. Gade, burmistrz w Lakę, 

Forrest, Norwegczyk, otrzymał' 
od sekretarza prezydenta Roose- 

velta telegram donoszący, że pre- 
zydent w poniedziałek przyjmie 
norweskich śpiewaków odbywa- 
jących podróż po Stanach Zje- 
dnoczonych. Zastrzeżono wyraź- 
nie, że ani słowa nie będzie się 
mówiło o polityce. 

Wyjeżdżają do Europy. 
Jutro rano wyjeżdżają z Chica- 

go, a we wtorek wsiadają w New 
Yorku na okręt "Grosser Kur- 
fuerst" jadący do Bremy, cztery 
panie znane w kołach Polonii 

chicagoskiej. Są to panie: dr. He- 

lena Stobiecka, pani Zofia Zwiar- 
dowska z córeczką, pani Kuchar- 
ska z córką i pani Winfryda Li- 
sowska (z domu Wilkoszewska) 
z dwojgiem dzieci. Zamiarem 

tych pań jest głównie odwiedzić 

strony rodzinne lub krewnych 
swoich i znajomych "w starym 
kraju'', a za parę miesięcy powró- 
cić. 

rani z,ona z^wiaraowsica ma 

przy tern cel jeszcze poważniei- 
szy, gdyż wierząc silnie, że zdro- 

wie swojej córeczki zawdzięcza 
wstawieniu się Najśw. Maryi 
Panny, odbędzie, wypełniając 
ślub uczyniony, pielgrzymkę do 

Częstochowy, a powracając, je- 
żeli jej czas dozwoli, uda się tak- 

że do cudownego miejsca w Lour- 

des. Podróż swoję przyrzekła pa- 
ni Zwiardowska opisywać w spe- 
•cyalnych korcjspondencyiach do 

"Dziennika Chicagoskiego*. 
Wszystkim tym rodaczkom ży- 

czymy szczęśliwej podróży i 

szczęśliwego powrotu. 

$3,000 odszkodowania za sprawą 

polskiego adwokata. 

Źe nasi ludzie często sami so- 

bie szkodzą przez udawanie się 
do obconarodowych adwokatów 
a pomijanie polskich prawników, 
dowodzi także wypadek ob. Bar- 

tłomieja Hajduczki, mieszkające- 
go przy W. Division ulicy. Haj- 
duczkz przed trzema laty, pracu- 

jąc w służbie firmy Gibson Com- 

pany stracił oko. Zmuszony był 
udać się do sądu o swoje odszko- 
dawanie. Oddał więc sprawę, jak 
zwykle nieznanym sobie adwoka- 
tom w mieście. Ci po dwuletniem 

manipulowaniu ze sprawą, po- 
wiedzieli mu w końcu, że sprawa 
nie może być wygrana i porzucili 
go. Hajduczek w swojem strapie- 
niu pożalił się Wiel. ks. Rejner- 
towi, kapelanowi Polskiego Szpi- 
tala, i ten poradził mu zasięgnąć 
rady polskiego adwokata i pole- 
cił go znanemu adwokatowi, p. 
Franciszkowi W'. Koralewskie- 
mu. Pan Koralewski nietylko że 

podjął się zaniedbanej sprawy a- 

le tak biegle procesem pokiero- 
wał i tak zdolnie stronę Hajducz- 
ki sędziemu Walker i sądowi 
przysięgłych w ostatnich kilku 
•dniach przedstawił, że wczoraj 
sąd przyznał Hajduczkowi $3,000 
odszkodowania, mimo tego, że po 
stronie kompanii stawali tacy o- 

brońcy jak były sędzia Horton 
i jego wpsólnik Brown. — To 
znowu dowód, że swój swemu 

najlepiej usłuży. 

JE. Ks. Arcybiskup Symon 
w przejeździe do Chicago. 

Dzisiaj po południu zabawi pa- 
rę, godzin w Chicago JE. ks. Ar- 

cybiskup Symon w przejeździe 
z Toledo, O. do Milwaukee, Wis., 
dokąd udaje się na odsłonięcie 
pomnika Kościuszki. 

JE. ks. Arcybiskup przybędzie 
o godz. 3 po południu na dworzec 

Lake Shore, gdzie go powitają 
tutejsi reprezentanci parafij; na- 

stępnie uda się do JE. ks. Arcy- 
biskupa Quigleya, któremu złoży 
wizytę, a o godz. 6 wieczorem 

wyjedzie do Milwaukee. 
—o — 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Zmarły bankier Elbridge O. 

Keith, pozostawił $980,000 majątku, a 

z tegp $50,000 przeznaczył na różne 

cele dobroczynne. 
— Miasto Chicago również ubiega 

się o to by w najgorętsze] porze w 

sierpniu, kiedr reprerentiiwił Rourt t 
: 1: !■ Ą 

/ J 

*"T» 

tego h 
tniego sc] 
Newnort 1 

podobny zaszc: 
— Były bu 

son, wyjechał 
Huron Mountain 
wolony ze zwycl 
wyborach, klubów 
wybory i konwencye. 
nie przybędzie do Chi 

— Komitet miejski 
tusza poleci, by bunn 
wał stałą, komisyę złoż 
nó.w i obywateli) która m; 

sprawę ratusza. 
— Budynek zaJmowanjr .przez 

Chas. A. Steyenjs and Ca, obok 
Mandel Bros., przy State ulicy 
szcza się w^głąh w skutek! rob Jt do» 

konywanyćh przy gmachu firmy Man- 
del Bros. Zarządzono środki c stróż- 

ności. 'ł-ti* 
— W pobliżu 25 ulicy *1 Statfe str. 

Jakiś nieostrożny automobillstai prze. 
jechał Włocha >.Felice; Stfaro, )• 1932 
Clark st., który odulósbobok pewnę. 
trznych, także wewnętrzne uszjkodze, , 

nia. Policya szuka sprawcę nljeszcz^ 
ścia. '■ | J 

— 51 letni John McCann, 273 El 
57th str., wczoraj rano zoptał znale- 
ziony bez przytomności za'stajnią'fir- 
my Bart LiyeryjCo.,'273 B. 61 str.< yTept 
w szpitalu powiatowym^Zdaje się, że 

spadł z okna. /** 
* 

— Ferye sądowe, jak wczoraj u- 

chwalili sędziowie, obwodowi, rozpo. 
czng. się 17 lipca, a potrwają <Jo 15 
września. W czasie feryj Jeden sędzią 
zawsze będzie załatwiał najpilniejsze 
sprawy. , 

— Doniesiono policyl o kilka wypad- 
kach udaru słonecznego, na szczęśció 
jednak dotychczas nie niebezpiec* 
nych. \ ,f 

— W gmachu Erie, 3700 Lake avev 
znaleziono wczoraj porzucone 1 miej 
sięczne niemowlę w ko Szu owocowyn^ 
Odesłano Je do domu podrzutków. ♦ 

— Kilkuset nauczycieli i nauczycie; 
lek szkół publicznych urządza dzisiaj1; 
swą roczną wycieczkę do Starved RoclC 
i Dcfcr Park. Wyjechali rano specyal* y 
nym pociągiem, a powrócą wieca 
rem. 

— W hotelu Auditorium w saA^J+f 
dalnej od wczoraj odbywa' się 
niała wystawa piwonij. rJLtil 

— Donosi nam znany oby^j 
Bridgeportu, p. P^i^SBrofUi, wmr-j 12 letni Jego sjjiek Staś otrzymał ji.» 
Ne,w Yorku /y zegarek w nagrodf*. 
za dobY&#, udanie zagadki (puzzle);, 
umieszczonej w pewnym amerykafr 

* 

skim dzienniku. Ten sam chłopak 
przed 10 laty, będąc ciężko chory,' 
został przez lekarza uznany za umar- 

łego, ale w parę godzin potqm odzy* 
skał przytomność i ku pociesze rodzi- 
ców dotychczas pięknie się rozwija. 

— Tutejszy dziennik angielski "Chi- 
cago Chronicie" wyseła na jutrzejsze 
odsłonięcie pomnika Kosciuszkl W 
Milwaukee znanego reprezentant* ch^ 
cagoskiej prasy angielskiej, pana 
Antoniego Czarneckiego. 

— Informują nas z miasta, że mayo* 
Dunne zamianował członkiem radf 
szkolnej adwokata Franciszka ,W» 
Koralewskiego, j 

już ^tńięrci., 
jjpjej w^cie- 
iltoptowadzi! 
podróżników 
> o 200 kro- 
ł-jednak po 

, wpadł w 

^(jbiOkości 6o- 

ijpejscu. Za- 

ir/pchać goi" 
Ęjb Bełnie, 
M$r ojcrca. 
flrńiez słyim# 

Śmierć na stanowisku. 

Słynny .pies rasy św. Bernar- 
da, Barry II, zginął w tych! •' 

dniach na stanowisku. Barry II 
był własnością klasztoru na górze 
św. Bernarda i spełniał gorliwie 
obowiązki poszukiwacza zbł^lU«*ą| 
nych podróżnych po wąwozach i* 
ścieżkach górskich w czasie za^ 
micci śnieżnych. Podcza.s takich 

wycieczek mądre zwierzę uratb^* 
wało w ciągu swojej kary ery ży- 
cie 34 osobom. Raz Barry Ifl 

przyniósł w pysku do klasztoru 

niemowlę, którego rodzice leżeK 

wyczerpani z sił na ścieżce gór- 
skiej, poczem wrócił; z zakonni 
kami na miejsce wypadku, 
ze zdołano w samą j 
małżeństwo, bliźki 
Podczas ostatniej a 

czki wierny pies- 
trzech zbłąkanych 
do miejsca, odległe 
ków. od klasztor 

śliznął się na 

szczelinę !od< 
stóp, i 
koi 
poj 
gds 
jel 


