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Przerażające wieści. 
We wszystkich większych miastach Królestwa Polskiego 

szerzą siq robotnicze rozruchy. 

Kuch agrarny w różnych częściach Eosyi 
i na Kaukazie. 

Nieszczęście okrętowe koło Kopenhagi w Danii. 

Pełnomocnicy Rosy i i Japonii do układów pokojowych obrani. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 27 czerwca.— Dni 

próby nadeszły dla rządu rosyj- 
skiego. Co chwila nadchodzą te- 

legramy z Królestwa Polskiego i 
z Kaukazu, donoszącej otwartej 
niemal wojnie, a wiadomości o 

strajkach, demonstracyach, ru- 

chach agrarnych i różnych roz- 

ruchach, dowodzą jakoby wy- 

strzały w Łodzi i Warszawy by- 
ły niejako sygnałami, które ogól- 
ną wywołały rewolucyą. W Pe- 

tersburgu i Moskwie jeszcze spo- 

kój panuje, ale powszechnie 
mniemają, że próba mobilizacyi 
wystarczy, by i tu nastąpiły roz- 

ruchy. 
W Georgii kozacy nahaj kami 

rozpędzili zgromadzenie 70 po- 
pów, którzy się zebrali na naradę 
nad sprawami .państwa 1 cerkwi; 
ci rzucili interdykt na kraj, dopó- 
ki nie nastąpi expiacya, a oburze- 

nie ludności jest nieopisane. Na 

Kaukazie, jak donoszą z Erywa- 
nu, panuje straszliwa anarchia w 

skutek wzajemnych gwałtów po- 

pełnianych przez Armeńczyków 
z jednej, a Mahometan z drugiej 
strony; na kozaków zaś rzucają 
się i jedni i drudzy. Perscy maho- 
metanie okazują chęć przybycia 
na pomoc swym współwyznaw- 
com na Kaukazie i może z tego 
wyniknąć "święta wojna." 

Z Łodzi, Warszawy, Kowna, 
Kalisza, bez ustanku nadchodzą 
depesze o zaburzeniach. Trepów 
jest wystawiony na groźną pró- 
bę, czyli położone w nim zaufa- 
nie cara, jest usprawiedliwione. 

Warszawa, 27 czerwca. — Od 

samego rana wczoraj rozpoczęły 
się rozruchy w mieście. Tłumy 
budowały barykady na ulicach 

Ogrodowej, Krochmalnej i Wro- 

niej, a na ich szczycie zatykały 
czerwoną sztandary. Policya i 

wojsko szturmowały te baryka- 
dy i kilkanaście osób raniono ku- 

lami i bagnetami. Na ulicy Źelaz- 

nej kozacy strzelali €0 tłumu i 

ranili trzy osoby. Na głównym 
Rynku tłum zaatakował patrol 
rewolwerami; nastąpiła strzelani- 

na, jeden chłopiec został zabity, 
a kilka osób ranionych. Miasto 
w stanie oblężenia. Kawalerya i 

piechota patrolują po ulicach. 34 

batalionów piechoty pod dowódz- 
twem gen. Kamakowskiego jest 
w mieście. 

Generalny strajk wczoraj roz- 

poczęty .poprzedzony był nocne- 

tni demonstracyami czerwonego 
sztandaru, ale kozacy rozpędzali 
tłumy nahajkami. Na ulicy Wro- 

niej stanął tłum murem i kozacy 
trzykrotnie strzelili. , 

Pięciu robotników, którzy nie 

chcieli przyłączyć się do strajku, 
zostali zażgani nożami przez 

strajkierów; rewolucyjne odezwy 

porozlepiano na domach i 200 o- 

sób aresztowano. 

Cały dzień padai, deszcz ulewny 
i zdaje się, że ta okoliczność u- 

chroniła miasto od gorszych jesz- 
cze zajść. 

Dużo piekarzy przyłączyło się 
do strajkerów i grozi w mieście 
brak chleba. Polskim gazetom za- 

broniono wychodzić." 
Najgorzej wygląda dzielnica 

żydowska. Tramwaje uliczne 

powywracano, by jż nich porobić 
łasykady. f 

W Częstochowie rzucono bom- 

bę na powóz, w którym jechał 
naczelnik policyi K. M. Pawłów; 
tak Pawłów jak i siedm innych 
ciężko zostało pokaleczonych. 

Łódź, 27 czerwca. — Pomiędzy 
wojskiem tutejszem wybuchło 
niezadowolenie i duch buntu. 

Wczoraj oficerzy pewnego pułku 
uwiadomili komendanta, że nie 

pozwolą strzelać do bezbronnego 
ludu. Pułk natychmiast przenie- 
siono na inne miejsce. Gen. gub. 
Maxymowicz ogłosił stan oblęże- 
nia w Łodzi. Jest teraz spokoj- 
niej. Komendę objął gen. por. 
Suttleworth. 

Pogłoski o zamierzonej rzezi 

żydów doprowadziły do ucieczki 

20,000 żydów z Łodzi. Tu i ow- 

dzie powtarzały się jeszcze roz- 

ruchy; na cmentarzu protestanc- 
kim do żołnierzy strzelono z za 

muru, ci strzelili i zabili 12 osób: 

5 mężczyzn, 4 kobiety i troje 
dzieci. Jest przeszło 1,200 ofiar 

dotychczas. Pochowano zwłoki 

343 żydów i 218 chrześcijan; ra- 

nionych jest przeszło 100. 

Kowno, 27 czerwca. — Tłum 

złożony z 1000 ludzi otoczył i za- 

atakował wczoraj odwach policyi 
i pałac gen. gubernatora. Wszy- 
stkie okna powybijano, nim poli- 
cya rozpędziła tłumy. Pięciu po- 
licyantów ranionych. W końcu 
nadszedł oddział dragonów i roz- 

proszył burzycieli. 
Wi Kaliszu w śródmieściu od- 

były się demonstracye czerwone- 

go sztandaru i strzelanina. Lud- 
ność zamyka się w domach. W 

Białymstoku robotnicy domagają 
się otwarcia fabryk i wypełnienia 
żądań i grożą rozruchami. Z E- 

katerynosławia, Mińska, Sarato- 

wa, Tweru i różnych innych miej- 
scowości donoszą o wybuchu roz- 

ruchów agrarnych po wsiach 0- 

kolicznych. , 

Sztokholm, 27 czerwca. — Par- 

tye polityczne, reprezentowane 
w riksdagu ułożyły się, ażeby 
kwestyą oddzielenia Norwegii od 

Szwecyi złożyć w ręce komitetu 

specyalnego. Komitet ten dzisiaj 
ma być obrany w taki sposób: 
trzej konserwatywni i trzej u- 

miarkowani z pierwszej izby, a 

pięciu liberalnych, 5 agraryuszy i 

dwóch reformatorów z 2 izby. 
Zdaje się, że wniosek rządu, by 

kwestyą pokojowo załatwić na- 

trafi na ostry opór w pierwszej 
izbie, a zostanie poparty w dru- 

giej izbie. 
Kopenhaga, 27 czerwca. —Stra- 

szne nieszczęście wydarzyło się 
w pobliżu. Brytyjski pc^owiec 
Ancona wpadł na okręt szkolny 
ikadetowy, George Stage, który 
zatonął w przeciągu półtorej mi- 

nuty. Z kadetów utonęło 22, a 

75 uratowano. Pierwszy oficer 

okrętu zatopionego, Myhre, u- 

trzymuje, że katastrofa nastąpiła 
w skutek nagłej zmiany kursu pa- 
rowca brytyjskiego. Parowiec 
wrył się w bok okrętu do sied- 

miu stóp i spowodował, że masz- 

ty i takelaża się obaliły. Załoga 
i kadeci okrętu szkolnego, którzy 
niebyli wplątani w takalażę, 
wskoczyli na Anco- 

nę i pomagali odwiązać łodzie ra- 

tunkowe i śpieszyć z pomocą to- 

warzyszom. Myhre sam wskoczył 
do wody i pomógł kilku wyplątać 
się z lin. 

Wasj^rngton, 27 czerwca. — 

Tak rjfbyjski, jak i japoński rząd J 

uwiadomiły! prezydenta Roose- 

velta, kogo obierają swoimi peł- 
nomocnikami do układania się o 

warunki pokoju. Pierwszą była 
Rosya. Jej pełnomocnikiem bę- 
dzie Nelidow, amabasador rosyj- 
ski w Paryżu. Pełnomocnikiem 
Japonii będzie baron Komura, ja- 
poński minister spraw zagrani- 
cznych. Zdaje się, że drugim peł- 
nomocnikiem Rosyi będzie baron 

IRosen, ambasador w Waszyng- 
tonie, a drugim pełnomocnikiem 
Japonii japoński poseł wWaszyn- 
gtonie,Takahira.Pełnomocnicy o- 

bu stron zapewne będą mieli li- 

cznych doradzców wojskowych, 
marynarki i prawniczych. Konfe- 

rencya rozpocznie się w pierw- 
szych 10 dniach sierpnia. 

New York, 27 czerwca. ( Igna- 
cy J. Paderewski ottrzymał od 

kompanii kolei New York Cen- 
tral $7,000 jako odszkodowanie 
za wypadek kolejowy, który wy- 

darzył się 22 kwietnia trzy mile 
za Syracuse, N. Y, i był powo- 
dem, iż artysta przez długi czas 

nie był w stanie występować z 

koncertami. Paderewski siedział 

przy przekąsce, gdy w skutek na- 

głego wstrząśnienia pociągu spadł 
z krzesła i jak się później okaza- 

ło, naruszył pewien muszkuł w 

ręce, w skutek czego grać długi 
czas nie mógł, a nadto popadł w 

chorobę nerwową. Domagał on 

się $25,000 odszkodowania; uło- 

żono się, że kompania mu wypła- 
ci $7,000. 

Louisville, Ky., 27 czerwca. — 

W skutek zderzenia się pociągów 
na kolei Illinois Central pod Vine 

Grove, Ky., 40 mil na zachód 

stąd, trzy osoby zostały zabite, 
dwie śmiertelnie, a kilka innych 
ciężko pokaleczonych. Urzędnicy 
kolei nie chcą dać żadnych wyja- 
śnień o powodach i szczegółach 
katastrofy. 

New York, 27 czerwca. — Wil- 
liam G. Rockefeller, syn Willia- 
ma Rockefellera, a bratanek zna- 

nego milionera Johna D. Rocke- 
fellera wyznał dzisiaj, że dziadek 

jego William A. Rockefeller żyje 
jeszcze i mieszka gdzieś w Dako- 

cie. Znana autorka Ida Tarbell w 

pewnym artykule ogłoszonym w 

znanym miesięczniku, opisuje 
Williama A. Rockefellera jako 
złodzieja koni i utrzymuje, że był 
on w New Yorku oskarżony o 

gorszą jeszcze o wiele zbrodnię. 
Zapytywano o to młodego Rock- 
efellera. Na to odpowiedział: 

— Zapytajcie się o to mojego 
dziadka samego. 

— Czyż William A. Rockefel- 

ler, ojciec Johna D. Rockefellera, 
jeszcze żyje? 

— Rozumie się. Mieszka gdzieś 
w Dakocie. Ale ja sam nie chciał- 

bym o tem opowiadać. Zapytaj- 
cie się jego samego, albo mego 
stryja. 

■ —w 

"Zielone" niebezpieczeństwo. 

Świeżo zabroniono w Belgii 
wyboru, sprzedaży i wywozu ab- 

syntu. To wypowiedzenie wojny 
"zielonemu niebezpieczeństwu" 
daje pohop Maurycemu Telmeye- 
rowi do wyłuszczania w"Gaulois" 
jak doniosłym jest ten zakaz dla 

Francyi. 
Przed laty 50 wypijano tam 

735 hektolitrów absyntu, dziś kon- 

surncya wynosi 133,000 hektoli- 
t r ó w Z czasó\v dru- 

giego cesarstwa w ciągu lat 20 

konsumcya absyntu nie przekro- 
czyła 2000 hektolitrów rocznie. W 
roku 1880, czyli w dziesięć lat po- 

tem, doszła do 13,000, po latach 5 
już do 58,000, w następnych 5 
latach wynosiła przeciętnie po 
112,000 hekt. Przed pół wiekiem 

wypijano we Francyi 500,00 hekt. 
alkoholu we wszystkich posta- 
ciach, dziś — 2 milicny hekt. 

W tym samym stosunku wzro- 

sła liczba obłąkanych. Przed laty 
60 Francya liczyła ich 10,000, dziś 

liczy 80,000. Liczba przestępców 
wrosła olbrzymio, wówczas gdy; 
cyfra ludności wzrosła bardzo nie- 
znacznie. 

U. E. ks. Arc] 
r w chi 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO W KOLEGIUM 

ŚW. STANISŁAWA. 

Wczoraj około godz. ii ,przed 
południem, przybył JE. ks. Arcy- 
biskup Symon w towarzystwie 
Najprzew. ks. biskupa Muldoona 
i duchownych i swojego sekreta- 
rza, do kolegium św. Stanisława 
Ki na zakończenie roku szkolne- 

go. 
Gmach Kolegium wspaniale 

był udekorowany na przyjęcie 
dostojnych Gości, których wpro- 
wadzono do sali bawialnej, gdzie 
przedstawieni zostali i witali ich 

oczekujący już inni duchowni i 

świeccy. Zaraz potem udano się 
na drugie piętro do hali kolegial- 
nej, już zapełnionej publiczno- 
ścią, która z wielkim szacunkiem 

powitała przybywających. W ha- 
li zajęli miejsca na fotelach dla 
nich przeznaczonych obaj Do- 

stojnicy Kościoła, a obok nich 
( 

zasiedli inni duchowni. Orkiestra 
kolegialna odegrała na powitanie 
Straussa "Marsza Radeckiego". 

Kiedy zajęto miejsca, rektor j 
Kolegium, Przew. ks. Jan Kosiń- 

ski, z estrady powitał bardzo pię- 
knem polskiem przemówieniem 
JE. ks. Arcybiskupa Symona, a 

następnie równie pięknem prze- 
mówieniem Najprzew. ks. Bisku- 

pa Muldoona. I 
Następnie wedle programu od- 

były się po kolei popisy przygo- j 
towane na zakończenie, złożone 

po części ze śpiewów chóralnych j 

młodzieży kolegialnej, po części 
z produkcyj orkiestry i kapeli ko- ] 
legialnej pod dyrekcyą prof. "Go- I 

łaszewskiego. Głównymi punkta- 
mi programu były dyalog angiel- 
ski z 3 aktu szekspirowskiego 
dramatu "Julius Ceasar", wygło- 
szony przez dwóch kolegiastów 
w rzymskich strojach i uscenizo- 
wana "Rada" z Mickiewicza "Pa- 

na Tadeusza", odegrana wedle u- 

kładu p. Wachtla i pod tegoż re- 

żyseryą przez kilkunastu ucz- 

niów kolegium. Widoczną było 
rzeczą, że JE. ks. Arcybiskup 
Symon z nadzwyczajnem zaję- 
ciem i zadowoleniem przypatry- 
wał się temu przedstawieniu, czę- 
sto się uśmiechał i wyrazem twa- 

rzy okazywał wielkie zadowole- 
nie. 

Ksiądz rektor, który przedtem 
rozdał był gościom piękne bro- 
szury zawierające sprawozdanie 
z ubiegłego* roku szkolnego kole- 

gium, poprosił następnie JE. Ar- 

cybiskupa Symona, by raczył 
rozdać dyplomy abituryentom. 
Ks. rektor wygłaszał nazwiska 

tych, którzy dyplomy mieli o- 

trzymać, ks. wicerektor Zapała 
podawał dyplomy JE. ks. Arcy- 
biskupowi, a ten rozdawał je 
młodzieńcom wywoływanym. 

W roku bieżącym zostali od- 
znaczeni dyplomami abituryenci: 
Stanisław Bona z Illinois, Józef 
Jóźwiak z Michigan, Alexander 
Knitter z Illinois, Michał Krępeć 
z Illinois, Roman Lisewski z 

Illinois, Floryan Ostrowski z Il- 

linois, Edmund Płaczek z Illi- 

nois, Bronisław Pstrąg z Illinois, 
Jan Rybicki z Illinois, Jakób 
Strzycki z Illinois, Jan Suwalski 
z Illinois, Jan Śmigiel z Illinois i 

Jan Polaski z Pennsylvanii. 
Następnie, na zaproszenie ks. 

rektora, JĘ. ks. Arcybiskup Sy- 
mon przefnówił i piękną tą prze- 
mową *\której treść podajemy na 

innem miejscu pomiędzy "Uwa- 

gami") wzruszył nietylko kole- 

giastów, ale także kierowników i 

profesorów zakładu i całą publi- 
czność zebraną. 

Odznaczeni dyplomami abitu- 

ryenci stanęli potem na estradzie 
i w imieniu ich przemówił Michał 

Krępeć po polsku, a Stanisław 
Bona po angielsku; przemówie- 
nia te starannie opracowane i 

wygłoszone z wielkim wyrazem 
świadczyły, iż studenci czasu w 

Kolegium nie tracili 

(biskup Symon 
ICAGO. 

Nakoniec Prze w. ks. rektor 
Kosiński poprosił jeszcze Naj- 
przew. ks. Biskupa Muldoona, a- 

j żeby zechciał przemówić; także 
i tego przemówienia treść krótką 

| podajemy w naszych "Uwagach." 
Na zakończenie wszyscy obe- 

cni stojąc odśpiewali hymn "Bo- 
że coś Polskę." 

Już było po godz. 1 popołudniu 
kiedy goście wyszli z hali kole- 

gialnej. JE. ks. Arcybiskup Sy- 
mon, Najprzew. ks. Biskup Mul- 

doon, duchowieństwo i kilkudzie- 
sięciu świeckich, — a między ni- 

mi profesorowie Kolegium, za- 

rząd Zjednoczenia Pol. Rz. Kat., 
redaktorzy "Gazety Katolickiej," 
"Narodu Polskiego" i "Dziennika 
Chicagoskicgo", jakoteż kilku in- 

nych wybitnych obywateli, — u- 

dali się znowu do sali bawialnej 
na krótką pogawędkę, a potem 
na dół do refektarza, gdzie poda- 
no obiad. Na specyalne życzenie 
JE. ks. Arcybiskupa Symona, 
przy końcu obiadu Przew. ks. re- 

ktor zawezwał prezydenta Zjed- 
noczenia roi. kz. ivat., p. ju ozo- 

pińskiego i jednego z redaktorów 
"Dziennika Chicagoskiego," p. 
Kaź. Neumana, ażeby słów kilka 

przemówili. Przemówienia te by- 
ły naturalnie krótkie, stosownie 
do wyrażonego życzenia. 

Po niedługiej pogawędce w sa- 

li bawialnej, JE. ks. Arcybiskup 
Symon raczył w towarzystwie 
kilkunastu duchownych przyjąć 
zaproszenie ks. Fr. Gordona, za- 

rządcy wydawnictwa "Dziennika 

Chicagoskiego," i udał się do 

gmachu tego wydawnictwa,gdzie 
z zajęciem oglądał maszyny, biu- 

ra i sale redakcyjne, poczem udał 

się do parafii św. Jozafata. 

JE. KS. ARCYBISKUP NA JÓ- 
ZAFATOWIE. 

— O godz. pół do 4 JE. ks. Ar- 

cybiskup Symon przeszedł go- 

ścinny próg plebanii św. Jozafa- 
ta. Tu powitał go miejscowy pro- 
boszcz, Wiel. ks. Fr. Lange wraz 

z innymi księżmi oczekującymi 
zacnego Gościa. Wkrótce potem 
Arcypasterz i kilku księży udali 

się do szkoły, gdzie powitała ich 

dziatwa polska. Ks. Arcybiskup 
bawił w szkole przeszło pół go- 

dziny; egzaminował dzieci, roz- 

mawiał z niemi jak ojciec, i od- 
szedł nadzwyczajnie rozradowa- 

ny. 
Wieczorem o godz. 7mej ze- 

brały się towarzystwa i zrobiły 
szpaler od plebanii aż do bram 

świątyni pańskiej. Były to towa- 

rzystwa: Serca Jezusowego, św. 
Tózefa. św. Woiciecha, św. Józa- 
fata i św. Franciszka Xawerego. 

O godz. pół do 8mej zgroma- 

dziły się dziewczynki szkolne, 
postrojone w prześliczne sukien- 

ki. Nadeszli także ministranci i 

zaczęła się procesya z plebanii 
do kościoła. Idą. Wiel. księża: 
miejscowy proboszcz ks. Lange, 
ks. Gronkowski, ks. Czajkowski, 
ks. Truszyński, ks. Wojtalewicz, 
ks. Cholewiński, ks. Fiori, sekre- 
tarz JE. ks. Arcybiskupa, wresz- 

cie idzie sam zacny nasz Arcypa- 
sterz w towarzystwie ks. Rhode- 

go i ks. Nawrockiego. 
Lud w kościele zebrał się tłu- 

mnie. 

JE.ks. Arcybiskup Symon prze- 
mówił do licznie zgromadzonych 
powiadając jak wysoko ceni Pa- 

pież Polaków, z jaką otwartością 
serca wita ich pielgrzymki do 

Rzymu. Następnie udzielił błogo- 
sławieństwa papieskiego wszyst- 
kim obecnym. 

Potem ubrał się w kapę i od- 

prawił benedykcyę. 
Do wychodzącego z kościoła 

garnął się tłum ludu tylko dla- 

tego aby zobaczyć swego Arcy- 
pasterza, Polaka, który ich ra- 

czył odwiedzić, wzmocnić w wie- 
rze i narodowości, zachęcić do 

pracy nad sobą, błagać i zaklinać, 
aby się wzajemnie' miłowali, zga- 

dzali, i pamiętali, że poza tyra 
krajem, który oni zamieszkują, 
jest jeszcze inna ziemia poza o- 

ceanem, inny kraj, ich matka, 
Polska. 

Z plebanii, nieodstępni jego to- 

warzysze: ks. Gronkowski, ks. 
Nawrocki, ks. Rliode i ks. Fiori 
odwieźli go w powozie do rezy- 
dencyi ks. Arcybiskupa Quigleya, 
by mógł nieco wypocząć i zaczer- 

pnąć sił do dalszej uciążliwej pra- 
cy. 

PROGRAM 
na dalszy czas pobytu JE. ks. 

Arcybiskupa w Chicago. 
Wtorek, 27 czerwca. 

JE. ks. Arcybiskup Symon 
przybędzie do kościoła Św. Sta- 
nisława Kostki o godz. lOtej z 

rana na pogrzeb śp. Piotra Kioł- 

bassy. — O 12tej uda się na o- 

biad do Wiel. Sióstr Nazareta- 
nek. Po obiedzie odwiedzi ich no- 

wicyat i szpital. O godz. 4tej bę- 
dzie na Maryanowie, aby tara 

odwiedzić Siostry Zmartwych- 
wstanki. O 6tej wieczorem po- 
wróci do Akademii Sióstr Naza- 
retanek na popis dzieci szkol- 

nych. JE. ks. Arcybiskup osobi- 
ście wręczy nagrody i dyplomy 
uczennicom tego zakładu. 

Środa, 28 czerwca. 

O godz. 12 obiad na cześć JE. 
ks. Arcybiskupa Symona w re- 

zydencyi JE. ks. Arcybiskupa 
Quigleya. 

Popołudniu o godz. 4 Bierzmo- 

wanie na Stanisławowie. 

Czwartek, 29 czerwca. 

W czwartek JE. ks. Arcybi- 
skup Symon odwiedzi kościół 
Najświętszej Maryi Panny N. P. 
na Bridgeporcie. Z rana odbędzie 
się przyjęcie dzieci do pierwszej 
Komunii św. i bierzmowanie. Po- 

południu popis dzieci szkolnych. 
Wieczorem, Bierzmowanie w ko- 
ściele św. Piotra i Pawła. 

Piątek, 30 czerwca. 

Dzień odpoczynku. JE. ks. Ar- 

cybiskup Symon w towarzystwie 
księży zwiedzi miasto Chicago. 
O 9tej wyjedzie samochodem z 

rezydencyi ks. Arcybiskupa Qui- 
gleya i zwiedzi parki Lincoln i 

Humboldt, o godz. litej będzie 
u stóp pomnika Tadeusza Ko- 
ściuszki w parku Humboldta. 

Obiad u ks. Arcybiskupa Qui- 
gleya. Popołudniu JE. ks. Arcy- 
biskup pojedzie samochodem do 

parków w południowej części 
miasta Chicago. 

Sobota, 1 lipca. 
JE. ks. Arcybiskup będzie na 

obiedzie u Wiel. ks. Gronkow- 

skiego, proboszcza parafii św. 

Wojciecha. O godz. 4tej Bierz- 
mowanie w kościele św. Anny. 

Niedziela, 2 lipca. 
JE. ks. Arcybiskup będzie asy- 

stował na sumie w kościele Naj- 
świętszej Maryi Panny N. P. na 

Bridgeporcie. 
O 4tej popołudniu będzie przy 

poświęceniu kamienia węgielne- 
go nowo budującego się kościoła 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Poniedziałek, 3 lipca. 
JE. ks. Arcybiskup Symon wy- 

jedzie o godz. 4:15 popołudniu 
koleją Rock Island do Peru, 111. 
i tam w miejscowym kościele o 

godz. 8:30 odprawi wieczorna 
nabożeństwo. 

Wtorek, 4 lipca. 
Dzień wolny. JE. ks. Arcybi- 

skup pojedzie do Peoria, aby od- 

wiedzić chorego ks. biskupa 
Spaldinga. 

Czwartek, 6 lipca. 
Ważny dzień. O godz. 2giej 

audyencya zarządu Zjednoczenia* 
P. R. K. i Prasy katolickiej; za- 

razem i innych organizacyi i o- 

sobistości, które się poprzednio 
porozumieją z Wiel. ks. Gronko- 
wskim. Wieczorem odbędzie się 
walne zebranie w hali parafialnej 
w sprawie szkolnictwa polskie- 
go. 

Piątek, 7go lipca. 
JE. ks. Arcybiskup Symon wy- 

jeżdża do St. Paul o godzinie 
11:30 przed południem i powróci 
dopiero 26go lipca na dwudniowy; 
pobyt 


