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Japońscy komisarze pokojowi. 
Raport urzędowy Rożestwieńskiego o porażce. 

Sobor ziemstw odbywa się dalej w Moskwie 
pomimo zakazu. 

MŁODY KNIAŹ ROSYJSKI PRZYBYWA DO STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH NA STAŁY POBYT. 

Nowy prezydent uEquitable", Paweł Morton, energicznie 
robi porządek. 

TELEGRAMY. 
Seattle, Wash., 2igo lipca. — 

Baron Komura, japoński-minister 
spraw zagranicznych-, i naczelny 
pełnomocnik do rokowań pokojo- 
wych z Rosyą, wczoraj wylądo- 
wał z okrętu Minnesota pośród 
sztucznych ogni spalonych na 

cześć jego przez gromadę złożo- 
ną z iooo Japończyków oczekują- 
cych jego i jego orszak. Muzyka 
przygrywała melodye amerykań- 
skie i japońskie, podczas gdy 
burmistrz witał dyplomatę wscho- 

dniego w imieniu miasta. 
Specyalny pociąg przywiózł 

przybywających do śródmieścia i 

japońscy goślcie udali się do mie- 
szkania japońskiego konsula w 

Seattle, S. Hisamidzu, poczerń 
natychmiast rozpoczęło się zała-' 

twianie mnóstwa ikorespondencyj 
oczekujących barona Komurę. 
Był zatrudniony do godziny 7130 
wieczorem/ poczem wraz z orsza- 

kiem swym udał się na wschód 

koleją Great Northern. Zdaje się, 
że przez całą drogę wszyscy mo- 

cno będą zatrudnieni. 
Członkowie komisyi widocznie 

postanowili jednakowo zachowy- 
wać się w ob-ec oczekiwanych 
''intemewów", Ł j. nie wyrażać 
żadnych zapatrywań, ani w spra- 
wie rokowań pokojowych, ani co 

do położenia na teatrze wojny. 
H. Sato, towarzyszący; jadącym 
na wschód, ale nie należący do 

komisyi, został obrany do prze- 
mawiania za wszystkich o spra- 
wach tak ważnych, jak powietrze, 
piękność japońskich drzew czere- 

śniowych i t. p. Do komisyi zaś 

należą następujący przedstawicie- 
le: Baron Komura, minister 

spraw zagranicznych; H. W. De- 

nison, Amerykanin, od lat 21 za- 

trudniony w • departamencie 
spraw zagranicznych japońskim, 
były konsul amerykański w Yo- 

kohamie, jako doradzca; Sato, by- 
ły poseł japoński w Meksyku, a 

przedtem jeszcze sekretarz japoń- 
skiego poselstwa we Waszyngto- 
nie; Yamaza, dyrektor biura 

spraw politycznych departamen- 
tu spraw zagranicznych; Adaczi, 
urzędnik departamentu spraw za- | 
granicznych i były pierwszy se- 

kretarz poselstwa japońskiego w 

Paryżu ; Taczibana, pułkownik i 
członek sztabu przy japońskim 
ministrze wojny; Honda i Koni- 

szi, sekretarze barona Komury; 
Isziudii, kanclerz konsulatu w 

Chicago, ale członek komisyi, za- 

nim uda się na miejsce przezna- 
czenia. Wraz z wyżej wymienio- 
nymi jedzie jeszcze czterech słu- 

żących i jeden reprezentant zwią- 
zku prasy. 

Panowie Sato i Denison byli 
przy ambasadach japońskich, któ- 

rzy zawierali pokój z Chinami. 
Są oni jedynymi członkami komi- 

syi, którzy już przedtem brali u» 

dział w podobnej misyi. 
Komisarze przybędą do St. 

Paul w niedzielę o godzinie 2:45 
po południu i tegoż wieczora wy- 

biorą się do Chicago koleją Bur- 

lington. Staną w Chicago w po- 
niedziałek o godzinie 9 rano. Za- 
bawią tam do 5:3o po południu, 
poczem się udadzą do New Yor- 
ku. 

Na parowcu we wtorek wieczo- 
rem baron Ko mura pożegnalną 
urządził recepcyą. Potem rozdał 

podarunki oficerom okrętu. Usłu- 
gujący niu otrzymali również 
znaczne datki; Chińczyk usługu- 
jący w salonie okrętowym dostał 

$40 jako napitek. Komisarze wio- 

zą ze sobą 80 kufrów, a z tych o- 

koło 60 napełnionych jest doku- 
mentami potrzebnymi na konfe- 

rencyi i podarunkami, które mają 
być rozdane w Ameryce. 

Waszyngton, 2igo lipca. —Na- 

deszło tu urzędowe uwiadomienie 
rządu chińskiego, iż Chiny nie 

będą czuły się związane żadnymi 
układami tyczącymi się Mandżu- 

ryi, o ile rząd chiński nie zosta- 

nie zapytywany o zdanie. Uwia- 

domienie to wysłano do prezyden- 
ta. Nim rząd chiński rozesłał to 

uwiadomienie do mocarstw nie- 

interesowanych, przesłał je rzą- 
dom japońskiemu i rosyjskiemu. 
'Brzmienie tej noty jest tego ro- 

{dz2y^c nie wymaga odpowiedzi. 
Paryż, 2Igo lipca. — Wedle te- 

legramu z Petersburga do "Liber- 

te", admirał'Rożestwieński, znaj- 
dujący się w niewoli japońskiej, 
w urzędowym swym raporcie o 

zniszczeniu jego floty doniósł, iż 

''jego okręty były budowane nie- 

tylko pośpiesznie, ale i nieuczci- 
wie". Pancerne płyty nie były tak 

grube, jak wedle kontraktu być 
miały, a nadto ze złego były ma- 

teryału; maszyny i kotły ustawi- 

cznej potrzebowały naprawy, ża- 

den okręt nie mógł zabierać prze- 

pisanej ilości węgli i żaden nie 
miał urzędowo podanej szybko- 
ści. Z grknatów dwie trzecie nie 

eksplodowały. Kanonierzy nie u- 

mieli absolutunie obsługiwać 
dział. Już w Madagaskarze wybu- 
chły bunty. Ażeby zaprowadzić 
porządek pomiędzy załogami 
"Admirała Senjawina" i "Admira- 

ła Apraxina", trzeba było skiero- 

wywać działa eskadry ku tym o 

krętom. Później dowiedziano się, 
że buntownicy postanowili pod- 
dać się nieprzyjacielowi. Admi- 
fflł Enąuist znikł nagle, admirał 
Voelkersam został zabity, a ad- 

mirałowi Nebogatowowi odmó- 
wiono posłuszeństwa. 

Tokio, 2igo lipca. — Wielkie 
tu robią przygotowania do przy- 

jęcia amerykańskiego sekretarza 

wojny Tafta i jego towarzyszy 
podróży. Oprócz urzędowych 
przyjęć u cesarza i w innych 
miejscach, urządzone zostaną 
przyjęcia przez bankierów, inne 

wpływowe towarzystwo i kompa- 
nie i t. p, Demonstracye mają wy- 
kazać, jak wysoce Mikado i Ja- 
pończycy cenią przyjaźń ze Sta- 
nami Zjednoczonymi. 

Rosyjska kwatera w polu, 2igo 
lipca. — Pochód Japończyków od 
Korei teraz odbywa się szybciej. 
Wojska idą ku Musan, Nangan i 

Hasawaga. Zdaje się,że otrzyma- 
ły znaczne posiłki od marszałka 

Oyamy stojącego naprzeciw gen. 
Liniewicza. Oczekują też lądowa- 
nia wojsk japońskich ^.tuż przy 
Władywostoku. Na Sachalinie 
Japończycy dostali się do Włady- 
wimorska. 

Petersburg, 2igo lipca. —Rząd 
wykonał swoją groźbę i zawiesił 

wydawnictwo "Słowa" na mie- 

siąc ^a to, że to czasopismo poda- 
ło sprawozdanie ze soboru ziemstw 

w Moskwie. Zawiesiono również 

wydawnictwa gazet "Russkija 
Wiedomosti" i '"Nowosti". 

Odbyło się tu wczoraj tajemne 
posiedzenie komitetu wykonaw- 

I 1 f 

czego "Ligi Lig", i ułożono 
wszelkie szczegóły strajku klas 

profesyonalnych<,który ma się roz- 

począć 22 lipca. Niektórzy rady- 
kalni również radzili, aby w tym 
dniu zrobić demonstracyą na 

cmentarzu Preobrażeńskim. 
Doniesienie o zamachu na Po- 

biedonoscewa było prawdziwe. 
Pobiedonoscew pojechał spokoj- 
nie na sesyą "świętego synodu" i 

dopiero po sesyi opowiedział o 

zamachu. Potem odjechał na dwo- 

rzec bez eskorty policyi. 
Moskwa, 2igo lipca. — Sobór 

ziemstw znowu zebrał się w mie- 

szkaniu księcia Dołgorukowa. 
Pierwsza rezolucya, którą propo- 

nowano, zawiera protest przeciw 
samowoli władz i przeciw ogra- 
niczaniu praw jednostek. Poleco- 
no komitetowi ułożyć tę rezolu- 

cyą. Później odbyła się dyskusya 
nad projektem do konstytucyi. 
Policya nie przeszkadzała. 

Berlin, 21 go lipca. — Dwaj nie- 

mieccy uczeni oznajmiają w 

"Deutsche Medizinische Wo- 

chenschrift", iż odkryto ślrodek 
anestetyczny, który posiada 
wszelkie zalety kokainy, ale nie 

posiada jej złych własności. No- 

wa ta substancya została nazwa- 

na "SMlypina". Wywołuje znie- 

czulenie, ale nie zawiera trucizny. 
Doniesiono tu, że król Alions 

d. 10 września wyjedzie z Madry- 

tu, ażeby odwleclzić Berlin. 
New York, 21 go lipca. — w 

poniedziałek przybył tu młody 
Rosyanin, który utrzymuje, że 

nazywa się kniaź Potemkin i jest 
synem byłego rosyjskiego admi- 

rała Potemkina. Przybył on na 

francuzkim parowcu La Bretagne 

pod pokładem, ale kiedy na Ellis 

Island rewidowano jego pakunki, 
znalezieniu u nego $25,000. Liczył 
lat około 35, był ubrany w rosyj- 
ską długą kapotę, opasaną pasem 
i w wysokie buty. Mówi biegle po 

rosyjsku, niemiecku i francuzku, 
a słabo po angielsku. Utrzymuje, 
ze jest naśladowcą Tołstoja, że 

nie widzi sposobu, by stosunki w 

Rosyi mogły zmienić się na lep- 
sze i dlatego postanowił osiąść w 

Stanach Zjednoczonych. Sprze- 
dał swą własność za $35,000, z 

czego około $10,000 obrócił na za- 

płacenie długów. Zamierza na za- 

chodzie gdzieś kupić większą far- 

mę i zająć się gospodarstwem. 
Oczywiście nie zatrzymano go na 

Ellis Island, gdy się przekonano, 
że ma pieniądze. 

Waszyngton, 2igo lipca. — 

Wedle testamentu zmarłego se- 

kretarza stanu Johna Hay, brat 

jego Leonard Hay i siostra jego 
May Hay Woolford otrzymują 
posiadłość jego/ we Warsaw, 111., 
a nadto po $25,000. Brat jego 
Charles E. Hay otrzyma $50,000, 
a Harmond Otis Whitney w Keo- 
kuk, la., $2,000. Reszta spadku, 
której wysokość nie jest znaną, 

przechodzi na wdowę Klarę Stone 

Hay. 
New York, 21 go lipca. — Faul 

Morton, przewodniczący dyrek- 
toryatu "Eąuitable", złożył z u- 

rzędu kontrolera kompanii, Char- 
leśa D. Jordana. Jordan nie 
chciał dać żądanych wyjaśnień w 

sprawie tajemniczej pożyczki w 

sumie $685,000, zahiptotekowanej 
wedle ksiąg na własności kompa- 
nii na korzyść "Mercantile Trust 

Co." Tymczasem następcą Jorda- 
na został zamianowany Wm. A. 

Day, który za administracyi 
Clevelanda piastował urząd audi- 
tora w departamencie skarbu. Do- 

tychczasowy kontroler piastował 
ten urząd w kompanii od lat 10 i 

pobierał $35,000 Tocznej pensyi. 
Słychać, że gen. prokurator May- 
er wszystkich członków starego 
zarządu powoła przed sąd i zmu- 

si ich do złożenia sprawozdania 
;ęe swego urzędowania. 

New Braunfelsi, Tex., 2igo li- 

pca. — Tłum ludzi napadł na wię- 
zienie, celem lynczowania 16 le- 

tniego murzyna Sama Greena, 
który był aresztowany za napaść 
kryminalną na 4 letnią córeczkę 
farmera Wilhelma Karb acha. Po- 

nieważ niepodobna było wyłamać 
' 

drzwi więzienia, przeto wsunięto 
strzelby przez kraty okna i za- 

strzelono murzyna.—New Braun- 
fels jest osadą niemiecką, w któ- 

rej nawet murzyni mówią po nie- 

miecku. W czasie podróży swojej 
po Texas, prezydent Roosevelt 
odwiedził także New Braunfels i 

wygłosił mowę w języku niemie- 
ckim. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Na wyspie Sachalin Japończycy 

zabrali do niewoli jednego porucznika 
i 13 żołnierzy z flagowego okrętu ad- 

mirała Rożestwieńskiego, "Kniazia 

Suwarowa", którzy w łodzi tam się 
dostali. / 

— Na parowcu Coptic, który przy- 
był do San Francisco z Chin i Japo- 1 

nii, znajdowało się 7 oficerów z ro- 

syjskiego okrętu szpitalnego "Oreł" i 

pani Olga Jurliew, wdowa rosyjskiego 
kapitana, który poległ w bitwie mor- 

skiej w morzu japońskiem. 
— W Niemczech rozeszła się pogło-. 

ska, jakoby car zamierzał spotkać się 
z cesarzem niemieckim na wodach 

szwedzkich. Z Petersburga nadeszło 

zaprzeczenie tej wieści. 
— Niepomyślne nadchodzą wiado- 

mości z różnych stron Rosyi o żni- 

wach. Posuchy znaczne zrządziły 
szkody. 

— W Berlinie obchodził złoty jubi- 
leusz doktorski dziejopisarz, uczony 

prawnik i poeta Felix Dahn, dziekan 
fakultetu pra.wniczego na uniwersyte- 
cie we Wrocławiu. Wsławił się on 

zwłaszcza bardzo licznemi dziełami. 
— W Monasterze w Westfalii umarł 

znakomity lingwista i romanista, prof. 
Wilhelm Storck, licząc 76 lat. 

— Fabrykant Terlinden z Oberhau- 

sen, który w r. 1903 uciekł był do A- 

meryki popełniwszy oszukańcze ban- 

kructwo, ale w Chicago został areszto- 

wany 1 odesłany do Niemiec, popadł 
w obłąkanie w Monasterze .w więzie- 
niu. 

— Pomię/lzy francuskim prezyden- 
tem ministrów Rouvierem a ambasa- 
dorem niemieckim ks. Radziwiłłem od- 

bywają się teraz narady nad dniem 
i miejscem konferencyi marokańskiej. 
Rosya przyrzekła wziąó udział w kon- 

ferencyl. 
— W kilku miastach Hiszpanii od- 

były się rozruchy robotnicze z powo- 
du panowania ogólnej nędzy. W Se- 
willi 400 robotników plądrowało pie- 
karnie. W Salamance splądrowano ra- 

tusz. 
— Poseł amerykański ,w Szwajcaryi 

Brutus J. Clay poskarżył się rządowi 
francuskiemu i amerykańskiemu, że 

francuski ambasador Rainiro nie od- 
dał mu wizyty. 

— Prezydent Roosevelt zamianował 
Johna Hicks z Oshkosh, Wis., posłem 
w Chili. 

— W angielskiej izbie posłów mini- 

steryum Balfoura doznało porażki w 

pewnej kwestyi tyczącej się Irlandyi, 
trzema glosami większości. 

— Milioner deputowany włoski Giu- 
seppe Donati został w Rzymie zabity 
przez własnego młodszego brata po 

gwałtownej sprzeczce. 
— W Szanghai zebrało się 1500 kup- 

ców na zgromadzenie celem ułożenia 

szczegółów bojkotu amerykańskich to- 
warów. 

— Miejscowość Manhattan, na połu- 
dniowy wschód od Jołlet, 111., została 
nawiodzona pożarem, który zrz^ił 
szkodę na $30,000. 

— W okolicy Galena, Kas., urwanie 
chmur i następująca powódź zrządziła 
niezmierne szkody. 

o- 

Kronika Miejscowa. 
KONIEC STRAJKU. 

Rozwoziciele drzewa działali na 

własną rękę. 

Pracodawcy nie mają żalu do wo- 

źniców. 
W lokalu pn. 145 Randolph' str. 

odbywało się wczoraj głosowanie 
woźniców ze składów departa- 
mentowych, a po zliczeniu odda- 

nych głosów okazało się, że z 253 
unionistów tylko 37 oświadczyło 
się za dalszem trwaniem strajku. 
216 woźniców zażądało odwoła- 

nia strajku. Wieczorem głosowa- 
ła unia woźniców ekspresowych 1 

187 głosami przeciw 58 postano- 
wiono poddać się' kompaniom 
ekspresowym na łaskę, niełaskę. 
iKiedy wspólna rada woźniców 
debatowała nad wynikiem głoso- 
wania, dowiedziała się, że rozwo- 

ziciele drzewa lekceważyli, swojąi 

władzę, że urządzili między sobą 
głosowanie i że na własną rękę 
porozumieli się z właścicielami 
składów drzewa, skutkiem czego 
już dzisiaj powracają do swych 
koni, z prawem noszenia znacz- 

ków unijnych. 
W tych Warunkach nie pozo- 

stało wspólnej radzie woźniców 
nic innego do uczynienia, jak 
strajk odwołać,zwłaszcza że unia 
rozwozicieli drzewa z liczby 500 
straciła przez głupi strajk 200 

swoich członków. 

Zarząd firmy Carson, Pirie, 
Scott and Co. oświadczył goto- 
wość przyjęcie wszystkićh swych 
dawnych woźniców, "których ża- 

łuje, że słuchali swych lekko- 

myślnych przywódzców. Praco- 
dawcy oparli się strajkom, urzą- 

dzanym przez sympatyę i odnie- 
śli świetne zwycięztwo, którego 
nie chcą wyzyskać na niekorzyść 
unij. Pomimo to nie ulega wątpli- 
wości, że z liczby 4,000 strajkie- 
rów 2,700 nie odzyska swych da- 

wnych stanowisk, a ci, którzy 
wrócą do dawnej pracy, będą 
zmuszeni pracować na równi z 

nieunionistami, bez prawa powo- 

ływania się na swe znaczki unij- 
ne. Ogół woźniców w składach 

departamentowywych i w usłu- 

I gach kompanij ekspresowych 
świętował przez 3 miesiące, z kas 

unijnych otrzymywał zaledwie 

małe wsparcie, lecz dla takich pa- 
nów jak Shea nie brakło w kasie 
unii woźniców nigdy pieniędzy. 
Kiedy woźnice obracali nikła na 

wszystkie strony, chcąc zaspoko- 
ić pragnienie szklanką piwa, taki 
Shea bawił się wesoło w lokalach, 
wyrzucając dziesiątki dolarów na 

szampana i na różne przysmaki. 
Obecnie strajk skończony i w 

miesicie zapanuje porządek. 
Sprawiedliwy wyrok. 

Welcome B. Jerome jest bu- 
chalterem w zakładach Illinois 
Steel Company, a Charles Faure 

był auditorem w Chicago Tele- 
hone Company. Ponieważ Faure 
bałamucił żonę Jerome'a, ten ude- 

rzył go w zeszłą niedzielę tak sil- 

nie w twarz, że Faure padł na 

ziemię trupem. Wczoraj "grand 
jury" uwolniła Jeromea od odpo- 
wiedzialności, przyznając każde- 

mu mężowi prawo wypoliczkowa- 
nia takiego draba, który swojem 
postępowaniem zamąca mu spo- 
kój domowy. Jerome nie mógł 
przypuszczać, że zabije Faure'a 
jednem uderzeniem pięścią w 

twarz. 

Ze spraw miejskich. 
Komisya rady miejskiej zwra- 

ca uwagę, że dzielnica północno 
zachodnia, mająca 882,000 miesz- 

kańców, posiada za mało małych 
parków, w których mogłyby ba- 
wić się dzieci pod dozorem osób 

kompetentnych. Takie parki dzie- 

cięce są koniecznie potrzebne i 

komisya wezwie ogół obywatel- 
stwa do składania ofiar, ażeby 
takie parki urządzać. 

Zachodzi kwestya prawna, czy 
burmistrzowi wolno z Detroit 

sprowadzać pana Du Pbnts, jako 
doradcę w sprawach tramwajów 
miejskich. Du Ponts jest wpraw- 
dzie biegłym w takich sprawach, 
lecz nie jest obywatelem stanu 

Illinois. Czy nie byłoby prakty- 
czniej wskazać mieszkańca sta- 

nu Illinois, równie zdolnego, jak 
Du Ponts z Detroit? 

W szkole Worthy nie mają 
podobno chłopcy, skazani na 

przymusową "poprawę" należy- 
tego dozoru. Biją nowych przy- 

byszów, praktykując "hazing" i 

to uchodzi im bezkarnie. 

Mayorowi Dunne jest tak do- 

brze w lasach wisconsińskich, że 

przedłużył sobie wakacye i nie 

wróci do Chicago przed przysz- 
łym poniedziałkiem. 

Nadzieja bankiera Dreyera 
Zbankrutowany eksbankier 

Dreyer, ukarany za oszustwo, ma 

widocznie pieniądze, ponieważ 
jego adwokaci stawali wczoraj 
przed komisyą ułaskawień i do- 
wodzili, źe "biedny" bankier do- 

J syć wycierpiał, siedząc przez 3 
I lata w śledztwie i przebywszy 

przez następne 3 lata we więzie- 
I niu kryminalnem w Joliet. Ad- 

wokaci są tego zdania, że takiemu 
oszustowi, jak "biedny" Dreyer, 
reszta kary powinna być daro- 
waną. Kto dbałby o oszusta, gdy- 
by ten był rzeczywiście bied- 
nym? 

Gruba ryba w stecf. 
Na rozkaz gubernatora Deneen 

aresztowano wczoraj Rodney'a 
D. Swift, byłego szefa departa- 
mentu patentów w zakładach 
firmy International Harvester 
Company. Swift zaskarzył kompa- 
nię o wypłacenie znacznych sum, 

zarzucając jej w skardze prze- 
kupienie członków legislatury. 
Kompania wystąpiła przeciw 
Swiftowi z inną skargę w India- 

napolis, zarzucając mu sprzysię- 
żenie się z bratem i inną trzecią 
osobą oraz oszustwo. Gubernator 
stanu Indiana zażądał wydania 
Swifta władzom w Indianapolis, 
a gubernator Deneen kazał go tu- 

taj aresztować. Kompania Har- 
vester uważa się za pokrzywdzo- 
ną na sumę $75,000, a Swift mu- 

siał noc przepędzić w ciemnej ce- 

li na głównej stacyi policyjnej. 
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KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Skutkiem nieostrożnego obcht> 

dzenia się z rewolwerem, poniósł 
śmierć młody Isidor Eisenfeld z pn. 
669 W. 14 str. 

— Podczas czyszczenia ubrania gar 

zollną eksplodo.wała w domu pn. 527 

Washington boul. bańka z tym pły- 
nem. Pani R Camphausen i Charles 
Messner poparzyli się boleśnie. Zapa- 
lane cygaro spowodowało eksplozyę. 

— Aresztowano wczoraj Murzyna 
William Jones, który przed kilku lar 

ty dopuścił się oszustwa w Alabamie. 
— Charles R Shanahan oszukał fir- 

mę Schwarzschild and Sulzberger na 

$3,800. Stracił pieniądze na spekulfe 
cyach z akcyaml kopalni miedzi. 

— Krawcowi Janowi Jeraczek skra- 

dziono oszczędności. Zrozpaczony o* 

truł się w mieszkaniu pn. 989 S. Wash- 
tenaw ave. 

— Rabusie zabrali kupcom Edwai> 
dowi Mauer, przed Jego domem pn. 
4219 Princeton ave., $7 gotówkę. 1 złoty 
zegarek. Jeden z opryszków dotykał 
jego czoła lufę rewolweru, a drugi wy* 

próżniał mu kieszenie. 
— Przed komisyą służby cywilnej 

składają egzamin "biegli", którzy roz- 

poznają złodziei i rabusiów z odci- 
sków wielkiego palca. Egzaminatorzy 
są w tym wypadkń równie mądrzy, Jak 
egzaminowani. 

— 32-lótni John Rich z Eau Claire, 
Wis., zapłacił $200 kary za zaczepienie 
na ulicy pani H. H. L&ndon. Sędzi* 
Cayerley dziwił się, że mąż pani Lanc 

don nie wygrzmoclł kijem nastręta. 
— Patterson, komisarz robót publi- 

cznych, wrócił zr Cleyeland, gdzie b*- 

dał, w jaki sposób kontroluje miasto 

konsumentów wody z Jezior*. 
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LIPIEC. 

Szumi na niwie zboże, 1 

Szumi, jak wielkie mórz* 
A między zbożefrn chodzf 
Białe anioły Boże; 
Chodzą, anioły z nieb® 
I liczą, jak potrzeba, 
I w sobie się radują 
że będzie dosyć chleba. 
Przepiórki czynią gwary, 
Mignie zajączek szary 
I w bróździe się przyc«t| 
Uszaty tchórz bez mlaryj; 
A .wróble się zlatują, 
świergoczą 1 rajcują. 
Złociste skubiąc kłosy, 
Zawzięcie sejmikują- 
Cieszy się ziemia ca!% 
że plonu doczekała, 
że dzieci swe nakarmi. 
Jak matka doskonała. 
I człowleik, i ptak Boiy, 
Niech jeno biegną, skorzej: 
Mać — ziemia wszem stworzeniem, 
Skarbnice swe otworzy. 
Hej! leci pleśń w nlebiosy! 
Hej! dzwonią ostre kosy! 
Hej! drżą na ciepłym wietrz# 
Dostałe ciężkie kłosy! 
Pod sierpem łan się kładli* 
Pracują żeńcy w ładzie, 
A Bóg z błękitu nieba 
śmieje się ku gromadzie. 
Zajączek szary zmyka, 
ćma wróbli: fort t sejmikaf 
LI dzwoni gkowroAczana 
W lazurze gdzieś inułyka. 
Piosenkę wszczęła dziewka. 
Wtór daje młodzież krewka J 

Na bory hej! na laay 
Mazurska led śpiewka!.,... 
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